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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aktiva Tetap

2.1.1 Definisi aktiva tetap

Pengertian aktiva tetap dalam akuntansi yaitu semua aktiva berwujud yang

dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk membantu operasi perusahaan

dalam menghasilkan barang dan jasa. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI)

dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007, 16.2 ) Aset tetap adalah :

“ Aset berwujud yang :

a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang

atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan

administrasi; dan

b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode “

Kieso and Weydgant ( 2001,500 ) mengemukakan :

“ Property Plant and Equipment are properties of durable nature used in

the regular operations of the business “

Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa aktiva tetap memiliki masa

manfaat terbatas sehingga pada saat aktiva tetap sudah tidak mampu memberikan

manfaat secara ekonomis maka pada saat itulah aktiva dihentikan untuk diganti

agar kegiatan operasi perusahaan dapat berjalan dengan lancer.

2.1.2 Kriteria dan Karakteristik Aktiva Tetap

Menurut Harnanto (2002, 314) kriteria aktiva tetap yaitu :

“ 1. Dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan

2. Mempunyai bentuk fisik

3. Memberikan manfaat di masa yang akan datang

4. Dipakai atau digunakan secara aktif di dalam kegiatan normal

perusahaan, atau dimiliki tidak sebagai suatu investasi atau untuk

dijual kembali



5. Mempunyai masa manfaat relative permanent (lebih dari satu periode

akuntansi atau lebih dari satu tahun ).”

Menurut Hendriksen (2002,589) mengemukakan bahwa aktiva tetap

memiliki karakteristik khusus, yaitu :

“1. The asset represent physical goods held to facilitate the production of

other goods or to provide services to the firm or its customer in the

normal course operation.

2. They all have a limited life, at the end of which they must be

abandoned or replaced. This life must be estimated number of years

determined by wear and tear caused by elements, or it may be

variable, depending on the amount of use and maintenance.

3. The value of assets seems from ability of enforce the axclusion of

other obtaining the legal property right to their use rather than from

the enforcement of contract

4. They are all non monetary in nature; the benefit are received from the

use or sale or services rather than from their conversation into known

quantities of money.

5. In general, the servicesare to received over a period longer than a

year or operasting cycle of business. However, there are some

expectations for example, a building or a piece of equipment is not

classified as current when it has less than a year remaining life. In a

few cases such as tools, some items may have an original life tha the

operating cycle of business.”

Berdasarkan definisi diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aktiva tetap ditunjukkan untuk memfasilitasi perusahaan dalam kegiatan

produksi baik berupa barang atau jasa.

2. Umumnya aktva tetap mempunyai masa manfaat yang terbatas bdan

akhirnya harus diganti

3. Nilai aktiva tetap tercermin dalam kemampuan aktiva dalam memberikan

manfaat



4. Biasanya aktiva tetap bersifat non moneter dan manfaatnya diterima dari

penggunaan atau penjualan jasanya

5. Secara umum jasa aktiva tetap diterima lebih dari satu periode operasi

bisnis perusahaan.

2.1.3 Klasifiksi Aktiva Tetap

Menurut Sofyan S Harahap (1999,22-24) aktiva tetap dapat

dikelompokan dalam :

1. Sudut Substansi

a. Aktiva berwujud atau tangible assets seperti tanah,gedung,mesin,dan lain-

lain

b. Aktiva tidak berwujud atau intangible assets seperti hak cipta, hak paten,

franchise, dan lain-lain

2. Sudut disusutkan atau tidak

a. Aktiva tetap yang dapat disusutkan atau depreciated plant assets seperti

gedung, mesin, peralatan, dan lain-lain.

b. Aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan atau undepreciated plants assets

seperti tanah

3. Berdasarkan jenis

Aktiva tetap berdasarkan jenis seperti tanah, bangunan, gedung,mesin,

kendaraan, inventaris.

2.1.4 Penilaian Aktiva Tetap

Aktiva tetap dicatat sebesar harga perolehannya yaitu jumlah uang yang

dikeluarkan atau utang yang timbul untuk memperoleh aktiva tetap sampai dengan

aktiva tersebut siap untuk digunakan jika aktiva tetap diperoleh dari pertukaran,

hibah atau donasi dan aktiva tetap sitaan maka harga pasar atau nilai transfer

aktiva pada saat diserahkan dipakai sebagai ukuran harga perolehan aktiva yang

diterima. Adakalanya suatu aktiva tetap diperoleh dalam mata uang asing. Maka

harga perolehan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan nilai tukar histories pada saat

perolehan.



Konsep penilaian aktiva tetap yang paling relevan adalah didasarkan pada

nilai tukar (exchange of convertion value). Ada dua jenis nilai tukar, yaitu :

1. Nilai tukar masukan (exchange input value)

2. Nilai tukar keluaran (exchange output value)

Kedua nilai tukar dapat berupa nilai tukar masa lalu (past), sekarang (present),

maupun yang akan datang (future)

Tujuan penilaian aktiva tetap adalah untuk menetapkan jumlah yang akan

dibebankan sebagai biaya. Bila aktiva tetap didasarkan pada nilai tukar keluaran

akan menyesatkan para pemakai laporan keuangan. Menurut Hendriksen yang

dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2002, 45) penilaian aktiva tetap hanya

dapat didasarkan pada nilai tukar masukan saja, yang terdiri dari :

“1. Historical cost

Nilai tukar yang digunakan adalah nilai pasar pada saat perolehan. Historical

cost terdiri dari :

a. Historical cost to the firm adalah seluruh pengeluaran yang diperlukan

untuk memperoleh dan menggunakan asset dalam keadaan yang

diinginkan.

b. Prudent cost adalah pengeluaran yang ditetapkan oleh manajemen yang

kompeten untuk memperoleh aktiva

c. Original cost adalah cost yang pertama kali dikeluarkan oleh perusahaan

yang mula-mula menggunakan asset. Sedangkan nilai dari aktiva yang

second hands adalah nilai menurut cost yang digunakan oleh perusahaan

yang pertama kali membeli

2. Current Input Value

Nilai tukar yang didasarkan pada nilai pasar apabila aktiva tetap tersebutr

diperoleh sekarang. Current input value terdiri dari :

a. Current replacement cost adalah jumlah untuk memperoleh aktiva baru

yang sama melalui pembelian di pasar yang berlaku

b. Apprasial value adalah suatu metode yang memperkirakan current cost

atau current value dengan cara yang sistematis. Penilaian dengan appraisal



value ini dinilai cukup objektif karena yang mengadakannya adalah

perusahaan lain yang independent.

c. Fair value, di sini cost adalah jumlah yang diperlukan untuk memperoleh

laba yang layak untuk investasi.”

Penilaian-penilaian umum yang sering digunakan pada praktik akuntansi

adalah historical cost, karena memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Verifiabel, jadi setiap penilaian oleh orang yang independent akan

mendapatkan hasil yang sama.

2. konsisten dengan perusahaan lain karena merupakan praktik umum yang

digunakan

3. Benar-benar menggambarkan nilai pengorbanan yang dikeluarkan oleh

perusahaan.

Disamping memiliki kelebihan penilaian dengan historical cost juga

mempunyai kelemahan yaitu informasi yang diberikan sering kali out of date

sehingga nilai tersebut tidak bisa menjadi informasi yang relevan dalam

pengambilan keputusan sekarang karena nilai aktiva tersebut berubah.

Penilaian berdasarkan current input value mempunyai keunggulan antara

lain :

1. Memberikan penilaian yang sebenarnya dari suatu aktiva tetap, terutama

bila ada perbedaan harga yang mencolok.

2. Menggambarkan manfaat yang diterima dari data pada saat sekarang

Kelemahan penilaian berdasarkan current input value hanya berlaku untuk

satu interval waktu tertentu, setelah itu akan kembali out of date.

2.1.5 Cara-cara Perolahan Aktiva Tetap

Menurut Harnanto (2002,323) untuk memperoleh suatu aktiva tetap dapat

menempuh beberapa cara antara lain :

1. Perolehan dengan pembelian tunai (acquisition by purchase for cash)

Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian uang tunai dicatat sebesar

uang yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh



aktiva tetap termasuk harga faktur, dan semua biaya yang dikeluarkan

berhubungan dengan pembelian atau persiapan penggunaannya.

Apabila beberapa aktiva dibeli bersamaan dengan suatu jumlah total

pembayaran, tanpa dibuat perincian harga masing-masing, maka perlu

ditentukan besar nilai masing-masing aktiva yang ditentukan dari harga

pasar.

2. Perolehan dengan pembelian angsuran (acquisition by purchase on

long term contract).

Apabila aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian angsuran maka nilai

aktiva dicatat sebesar harga pembeliannya, tidak termasuk unsure bunga

yang dicatat sebagai beban bunga selama masa angsuran.

3. Perolehan dengan pertukaran (acquisition by exchange)

Perolehan aktiva tetap melalui pertukaran dapat dikelompokan menjadi

dua yaitu :

1. Pertukaran aktiva tetap yang sejenis (similar assets / special case)

Yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama, seperti

pertukaran mesin lama dengan mesin baru. Dalam hubungannya

dengan aktiva sejenis, laba yang timbul ditangguhkan (mengurangi

harga perolehan aktiva baru). Namun dalam hal pertukaran

mengalami kerugian maka kerugian ini dibebankan dalam periode

terjadinya pertukaran.

2. Pertukaran aktiva tetap tidak sejenis ( dissimiliar assets/ general

case)

Yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifatnya dan fungsinya tidak

sama, seperti pertukaran mesin dengan gedung.

Adapun kriteria dari acquisition by exchange yang dipandang sebagai

general case :

1. Terdapat harga pasar yang wajar dari assets yang ditukarkan

2. Assets yang ditukarkan tidak sejenis



3. Transaksi pertukaran tersebut berakhir dengan proses earning

(culminating in earning process). Konsekuensi dari proses earning

adalah gain atau loss yang timbul pada saat pertukaran harus diakui.

4. Biasanya terdapat unsur “boot” ( monetary consideration) atau

terdapatnya unsur uang tunai di dalam pertukaran tersebut di

samping asset

Dalam pertukaran barang yang sifatnya general case, nilai barang

baru yang diperoleh (asset acquired) dicatat berdasarkan nilai pasar barang

yang dikorbankan (asset given up) ditambah pembayaran boot atau

dikurangi penerimaan boot. Bila harga pasar dari asset given up tidak

diketahui maka digunakan harga pasar dari asset acquired. Selisih antara

nilai buku atau book value dari asset yang lama dengan fair value dari

asset given up atau asset acquired merupakan gain atau loss.

Sedangkan yang termasuk kriteria dari special case adalah :

1. Market value yang wajar tidak bisa ditentukan oleh batas-batas

tertentu

2. Tidak berakhir dengan proses pembentukan earning

3. Pertukaran antra asset yang sejenis dan produktif

4. Jika pertukaran terdapat indikasi gain tetapi berakhir dengan proses

earning seperti yang tercakup dalam transaksi :

a. Pertukaran inventory di antara dealer

b. Asset produktif sejenis yang dipertukarkan tetapi tidak untuk

diperjualbelikan.

Konsekuensi dari special case adalah :

1. Bila loss langsung diakui seperti dalam general case

2. Bila dalam posisi gain akan ditangguhkan pengakuannya, kecuali bila

terdapat boot receive maka akan dilakukan suatu recognize gain

(pengakuan sebagian keuntungan) dengan rumus :

boot
Recognized gain = x indicated gain

Boot + market value acquired



Dasar pencatatan dalam special case ini adalah book value. Dalam

pertukaran ini bila gain tidak diakui, langsung mengurangi aktiva lama,

pergunakan book value untuk membatalkan, tetapi apabila terlihat loss

akui segera sesuai dengan prinsip conservatism.

4. Perolehan dengan surat berharga (Acquisition by issued for securities)

Aktiva tetap bisa juga diperoleh dengan cara ditukar dengan surat-surat

berharga seperti saham atau obligasi, maka dasar penilaian aktiva tetap

tersebut dicatat sebesar harga saham atau obligasi yang digunakan sebagai

penukaran. Apabila harga saham atau obligasi tidak diketahui, harga

perolehan aktiva tetap ditentukan berdasarkan harga aktiva tetap tersebut.

Namun kadang-kadang aktiva tetap tertentu tidak diketahui harga pasarnya

maka pencatatan aktiva tersebut didasarkan atas harga taksiran yang

ditentukan oleh manajemen perusahaan atau perusahaan penilai.

Pertukaran aktiva tetap dengan saham atau obligasi akan dicatat dalam

rekening saham atau obligasi sebesar harga nominalnya. Selisih pertukaran

dengan nilai nominal akan dicatat sebagai agio atau disagio.

5. Perolehan dengan membangun sendiri (Acquisition by self

construction)

Perusahaan dalam membangun sendiri aktiva tetapnya mempunyai

beberapa alasan yaitu untuk mendapat kualitas dan atau konstruksi yang

lebih baik untuk memanfaatkan fasilitas yang menganggur dan menghemat

biaya.

Menurut IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan ( 2007,16.5)

menyatakan bahwa :

“ Jika perusahaan membuat asset serupa untuk dijual dalam usaha normal,

biaya perolehan asset biasanya sama dengan biaya pembangunan asset

untuk dijual. Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan maka

setiap laba internal dieliminasi.demikian pula pemborosan yang terjadi

dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain dalam

proses konstruksi asset yang dibangun sendiri tidak termasuk biaya

perolehan asset.”



Masalah yang timbul dalam membangun sendiri aktiva tetapnya adalah :

1. Bagaimana pembebanan overhead (beban tidak langsung) dan self

construction.

2. Terjadinya saving loss from self construction akibat market value lebih

atau kurang dari nilai yang dibangun sendiri.

3. Perlakuan interest selama pembangunan

Jadi harga perolehan aktiva tetap yang dibangun sendiri meliputi biaya

yang terjadi selama pembuatan aktiva hingga siap untuk digunakan.

6. Perolehan aktiva dari hadiah/donasi atau sumbangan (Acquisition by

donated)

Jika suatu aktiva tetap diperoleh dari sumbangan maka tidak ada

pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan. Walaupun ada jumlahnya

relatif lebih kecil dari nilai aktiva yang diterima.

Menurut IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan ( 2007,16.6)

menyatakan bahwa :

“ Aset tetap yang diperoleh dari hibah pemerintah tidak boleh diakui

sampai diperoleh keyakinan bahwa :

a. entitas akan memenuhi kondisi atau prasyarat hibah tersebut ; dan

b. hibah akan diperoleh.”

7. Perolehan dengan cara sewa (Acquisition by lease )

Menurut IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan ( 2007,30.1)

menyatakan bahwa :

“ Lease adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak pada lessee

untuk menggunakan suatu asset selama periode waktu yang disepakati.

Sebagai imbalannya, lesse melakukan pembayaran atau serangkaian

pembayaran kepada lessor.”

Pencatatan perolehan aktiva tetap dengan leasing tergantung dari jenis

leasing yang digunakan oleh perusahaan. Ada dua cara leasing yaitu :



1. Capital Lease

Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ini dicatat sebagai aktiva tetap

dalam kelompok tersendiri dan harus disusutkan. Kewajiban lease nya

pun disajikan terpisah dari kewajiban lainnya.

2. Operating Lease

Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dengan

dasar garis lurus (straight line basis) selama masa sewa kecuali

terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola

waktu dari manfaat asset yang dinikmati pengguna.

2.1.6 Pengeluaran-pengeluaran Selama Penggunaan Aktiva Tetap

Selama menggunakan aktiva tetap untuk kegiatan usahanya, seringkali ada

pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan penggunaan aktiva tetap

tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut biasanya ditujukan untuk :

1. Mempertahankan kesinambungan kerja

2. Menambah masa manfaat (umur ekonomis)

3. Meningkatkan kapasitas dan efisiensi

Pengeluaran-pengeluaran selama penggunaan aktiva tetap menurut

Kusnadi (2000, 275) antara lain :

“1. Pemeliharaan (maintenance)

2. Reparasi ( Repair)

3. Perancangan kembali (rearrangement)

4. Penggantian ( Replacement)

5. Penambahan dan perbaikan (addition and betterment).”

2.1.6.1 Pemeliharaan (Maintenance)

Yaitu pengeluaran yang ditujukan agar aktiva tetap yang bersangkutan

dalam keadaan baik, tidak cepat rusak dari waktu ke waktu. Pada umumnya

pemeliharaan ini bersifat biasa (ordinary) dan berulang (recurring). Pemeliharaan

ini tidak secara langsung menaikkan nilai aktiva itu sendiri dan tidak menambah



umur ekonomis aktiva, maka pengeluaran ini dibukukan sebagai suatu biaya,

sehingga dicatat sebagai maintenance expenses.

2.1.6.2 Reparasi (Repair)

Yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk mengembalikan atau

memperbaiki keadaan asset menjadi baik setelah mengalami kerusakan sebagian

atau seluruhnya, agar dapat dipergunakan dan dapat menjalankan fungsinya

kembali. Apabila sifat reparasi ini hanya mengembalikan aktiva yang rusak

menjadi seperti keadaan semula, tanpa mengadakan penggantian terhadap bagian-

bagian tertentu dari nilai aktiva yang nilainya cukup besar, maka pengeluaran ini

dibukukan sebagai biaya dan dicatat sebagai repair expenses.

2.1.6.3 Perancangan kembali (Rearrangement)

Yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan atau jasa

meliputi penyusunan kembali aktiva atau perubahan route produksi atau untuk

mengurangi biaya produksi. Jika jumlah biaya yang dikeluarkan jumlahnya cukup

besar dan manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi maka harus dikapitalisasi

sedangkan jika manfaatnya dirasa kurang dari satu periode akuntansi maka

dibebankan sebagai biaya dalam tahun berjalan

2.1.6.4 Penggantian (replacement)

Yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk mengganti sebagian dari suatu

aktiva yang biasanya disebabkan karena komponen yang diganti tersebut sudah

dalam keadaan rusak berat. Pengeluaran semacam ini tidak dibukukan sebagai

tambahan nilai aktiva yang bersangkutan.

2.1.6.5 Penambahan dan Perbaikan ( Addition and Betterment)

Addition merupakan pengeluaran untuk menambahaktiva yang lama

dengan bagian-bagian baru dan bersifat menambah nilai aktiva. Sedangkan

betterment merupakan pengeluaran untuk perbaikan suatu aktiva (yang mungkin

tidak mengalami kerusakan) dengan maksud tidak sekedar agar aktiva tersebut



dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, melainkan juga untuk

menambah nilai atau memperpanjang umum penggunaan aktiva tersebut.

Pengeluaran tersebut tidak dicatat sebagai biaya, akan tetapi dibukukan sebagai

tambahan nilai aktiva yang bersangkutan atau dibukukan sebagai pengurang

jumlah cadangan penghapusan ke dalam perkiraan allowance for depreciation dari

aktiva yang bersangkutan (jika memperpanjang umur penggunaan).

2.1.7 Penghentian Penggunaan Aktiva Tetap

Aktiva tetap bisa dihentikan penggunaannya dengan cara dijual,

ditukarkan maupun dibuang. Pada waktu aktiva tetap dihentikan dari pemakaian

maka semua rekening yang berhubungan dengan aktiva tersebut dihapuskan.

Apabila aktiva tersebut dijual maka selisih harga jual dengan nilai buku dicetak

sebagai keuntungan atau kerugian.

Proses penghentian penggunaan aktiva tetap menurut Skousen, Stice and

Stice (2004,808-810) dapat terjadi dalam berbagai kondisi sebagai berikut :

1. Asset retirement by sale

Hasil penjualan aktiva tetap dapat diterima dalam bentuk kas atau piutang.

Bila harga jual lebih tinggi daripada harga buku aktiva yang bersangkutan

berarti ada keuntungan, sedangkan jika harga jual lebih rendah dari nilai

buku berarti kerugian.

2. Asset retirement by exchange for other nonmonetary assets

Seringkali perusahaan melakukan penghentian aktiva tetap melalui

pertukaran dengan aktiva tetap nonmoneter lainnya, maka aktiva tersebut

dicatat sebesar nilai wajarnya ata`u nilai pasar aktiva yang diterima. Jika

harga perolehan aktiva baru lebih tinggi dari book value aktiva lama maka

diperoleh keuntungan namun sebaliknya, Jika harga perolehan aktiva baru

lebih rendah dari book value aktiva lama maka diperoleh kerugian

3. Asset retirement by involuntary conversion

Penghentian penggunaan aktiva tetap karena konversi terpaksa dapat

terjadi kerusakan berat akibat terjadinya peristiwa-peristiwaseperti

kebakaran, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya.



2.2 Penyusutan Aktiva Tetap

2.2.1 Definisi Penyusutan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007,16.2) definisi penyusutan

sebagai berikut :

“ Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan

darisuatu asset selama umur manfaatnya”

Menurut Kieso and Weygant ( 2001,550) :

“ Depreciation is defined as the accounting process of allocating the

cause of tangible assets to expense in a systematic and rational manner

those periods expected to benefit from the use of the asset”.

Pembebanan penyusutan merupakan suatu pengakuan penurunan nilai

ekonomis suatu aktiva tetap.Perbedaan pengakuan penyusutan sebagai beban

(expense) pada umumnya bahwa penyusutan merupakan beban yang tidak

melibatkan pengeluaran kas (non cash expense). Pengorbanan sumber ekonomis

atau kas terjadi pada saat perolehan aktiva tetap dan jumlah inilah yang

dialokasikan sebagai beban penyusutan selama umur ekonomis aktiva tetap yang

bersangkutan.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusutan

Ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban

penyusutan setiap periode yaitu :

1. Harga Perolehan ( cost)

Yaitu uang yang dikeluarkan atau hutang yang timbul dan biaya-biaya lain

yang terjadi dalam perolehan aktiva sampai dengan aktiva siap untuk

digunakan.

2. Nilai sisa ( salvage value)

Yaitu jumlah yang diterima bila aktiva dijual, ditukarkan atau cara-cara lain

untuk aktiva tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi dikurangi dengan

biaya-biaya yang terjadi pada saat penjualan atau pertukaran.



3. Taksiran masa manfaat ( usefull life)

Yaitu kegunaan suatu aktiva yang dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan

dan kebijaksanaan yang dianut dalam penyusutan. Taksiran masa manfaat ini

bisa dinyatakan dalam satuan periode waktu. Satuan hasil produksi atau satuan

jam kerjanya.

2.2.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Penyusutan

Menurut Hendriksen yang dialihbahasakan oleh Marianus Sinaga

(1999,98). faktor– faktor yang harus diperhatikan Dalam memilih metode

penyusutan adalah sebagai berikut :

1. Hubungan antara penurunan nilai aktiva dengan penggunaan dan waktu

a. Nilai aktiva menurun karena fungsi penggunaan bukan sebagai fungsi

terlewatnya waktu, gunakan metode beban variabel.

b. Manfaat mendatang akan menurun sebagai suatu fungsi waktu ketimbang

sebagai fungsi penggunaan, gunakan metode garis lurus.

2. Pengaruh keusangan

Keusangan bukan merupakan faktor yang penting dalam menetapkan usia

aktiva, gunakan metode beban variabel.

3. Pola biaya reparasi dan pemeliharaan

a. Biaya reparasi dan pemeliharaan bersifat proposional terhadap

penggunaan, gunakan metode beban variabel.

b. Biaya reparasi dan pemeliharaan bersifat konstan sepanjang usia aktiva,

gunakan metode garis lurus.

c. Biaya reparasi dan pemeliharaan bersifat konstan atau menurun sepanjang

usia aktiva, gunakan metode beban meningkat.

d. Biaya reparasi dan pemeliharaan meningkat, gunakan metode beban

menurun.

4. Kemungkinan perubahan dalam pendapatan perusahaan terhadap penggunaan

aktiva.

a. Pendapatan bersifat proposional terhadap penggunaan, gunakan metode

beban variabel.



b. Pendapatan bersifat konstan sepanjang usia aktiva, gunakan metode garis

lurus.

c. Pendapatan bersifat konstan atau meningkat sepanjang usia aktiva,

gunakan metode beban meningkat.

d. Pendapatan menurun atau ketidak pastian mengenai pendapatan selama

tahun-tahun belakangan, gunakan metode beban menurun.

5. Tingkat efisiensi operasi aktiva yang bersangkutan

a. Efisiensi operasi relatif konstan sepanjang usia aktiva, gunakan metode

garis lurus.

b. Efisiensi operasi relatif konstan atau meningkat sepanjang usia aktiva,

gunakan metode beban meningkat.

c. Efisiensi operasi relatif menurun sepanjang usia aktiva, gunakan metode

beban menurun.

2.2.4 Metode Penyusutan

Aktiva tetap berwujud dapat disusutkan dalam beberapa metode. Oleh

karena itu pemilihan metode penyusutan yang akan dipakai terhadap suatu aktiva

berwujud harus dipertimbangkan dengan baik. Metode penyusutan yang dipilih

dan dianggap tepat untuk jenis aktiva tertentu, belum dapat dipastikan akan tepat

untuk diterapkan pada jenis aktiva lain karena perbedaan sifat dan pola

penggunaan aktiva tersebut.

Beberapa metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan

perhitungan beban penyusutan periodik yaitu :

1. Metode garis Lurus ( straight line method)

2. Metode penyusutan pembebanan menurun (Reducing charge method)

a. Metode jumlah angka tahun (sum of the year digit)

b. Metode saldo menurun (declining balance method)

c. Metode saldo menurun ganda ( double declining balance method)

3. Metode Jumlah Unit (sum of the unit method)



2.2.4.1 Metode garis lurus ( straight line method)

Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tepat selama umur

manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Dan metode ini paling banyak

digunakan karena kesederhanaannya. Menurut Zaki Baridwan (2004. 309)

perhitungan depresiasi metode garis lurus didasari pada anggapan-anggapan

sebagai berikut :

1. Kegunaan ekonomis dari suatu aktiva akan menurun secara proposional

setiap periode.

2. Biaya reparasi dan pemeliharaan tiap-tiap periode jumlahnya relative tetap.

3. Kegunaan ekonomis berkurang karena terlewatnya waktu.

4. Penggunaan (kapasitas) aktiva tiap-tiap periode relative tetap.

Dengan adanya anggapan-anggapan diatas, metode garis lurus sebaiknya

digunakan untuk menghitung depresiasi gedung, mebel atau alat-alat kantor.

Biaya depresiasi yang dihitung dengan cara ini jumlahnya setiap periode tetap,

tidak menghiraukan kegiatan dalam periode tersebut.

Besarnya biaya penyusutan per tahun dapat dihitung dengan cara

mengurangi perolehan nilai sisa dan dibagi taksiran umur pemakaian. Dalam

metode ini jumlah depresiasi tiap periode sama besarnya dan dapat diformulasikan

sebagai berikut :

Depreciation =
LifeEconomical

ueSalvageValCost 

2.2.4.2 Metode penyusutan pembebanan menurun (Reducing charge method)

Metode ini sering disebut dengan metode percepatan yaitu menghasilkan

biaya penyusutan yang lebih besar pada awal periode, dan semakin lama semakin

rendah selama masa manfaat aktiva tetap. Metode ini digunakan dengan

mempertimbangkan bahwa aktiva tetap yang baru akan digunakan lebih efisien

dibandingkan dengan penggunaan aktiva pada akhir tahun, sehingga dengan

penurunan efisiensi operasi tersebut konsentrasi pendapatan akan berkurang

akibat biaya pemeliharaan dan perbaikan yang lebih besar pada tahun akhir masa

manfaat.



Taksiran hasil kas yang juga menurun juga menjadi pertimbangan dalam

menggunakan metode ini. Jika pendapatan diperkirakan akan menurun sepanjang

usia aktiva, maka diasumsikan bahwa bagian yang lebih besar dari harga

perolehan aktiva akan digunakan untuk memperoleh pendapatan pada tahun-tahun

awal. Penggunaan metode ini dengan faktor ketidakpastian pendapatan pada

tahun-tahun akhir adalah bahwa pendapatan pada awal tahun dianggap lebih pasti

daripada pendapatan yang masih akan terjadi sehingga bagian harga perolehan

aktiva yang lebih besar dialokasikan ke tahun-tahun awal.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa metode ini dapat

diterapkan pada kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Beban reparasi dan pemeliharaan meningkat.

2. Efisiensi operasi dan pendapatan menurun

3. Ketidakpastian mengenai pendapatan selama tahun-tahun belakangan.

Metode penyusutan dengan pola beban menurun akan mengalokasikan

cost yang dapat disusutkan secara proposional dengan angka tahun masing-masing

periode. Besarnya angka tahun untuk tiap periode akan semakin kecil dengan

semakin tuanya umur aktiva tetap, karena besarnya angka tahun adalah

berbanding terbalik dengan umur aktiva tetap.

a. Metode jumlah angka tahun (sum of the year digit)

Metode ini mengalokasikan penyusutan berdasarkan jumlah pecahan selama

masa ekonomis yang berbanding terbalik yang akan menghasilkan jumlah.

Pembebanan berkala yang semakin menurun dari masa ke masa.

Metode ini digunakan sebagai asumsi sebagai berikut :

1. Metode ini menetapkan biaya penyusutan yang tertinggi pada tahun

pertama pemakaian aktiva dan beban penyusutan untuk tahun-tahun

berikutnya semakin menurun (berdasarkan berlalunya waktu)

2. Pengaruh keusangan yang relatif cepat.

3. Efisiensi operasi semakin menurun yang menyebabkan naiknya biaya

operasi lainnya, sedangkan turunya efisiensi berakibat pada pemakaian

bahan bakar, bahan baku, dan tenaga kerja yang lebih banyak.

4. Beban reparasi dan pemeliharaan meningkat



5. Konstribusi pendapatan yang menurun atau ketidakpastian mengenai

pendapatan selama tahun-tahun belakangan.

Pecahan yang digunakan untuk pembilang digunakan angka tahun berbanding

terbalik dan penyebut merupakan jumlah angka tahun dapat dihitung sebagai

berikut :

S =
2

)1( nn

Keterangan : n = tahun

b. Metode saldo menurun (declining balance method)

Metode ini mengalokasikan penyusutan berdasarkan persentase umur

ekonomis terhadap nilai buku (bukan cost )aktiva yang bersangkutan (book

value approach), sehingga menghasilkan jumlah pembebanan penyusutan

yang menurun.

Metode ini digunakan sebagai asumsi sebagai berikut :

1. Metode ini menetapkan biaya penyusutan yang tertinggi pada tahun

pertama dari pemakaian aktiva dan beban penyusutan untuk tahun-tahun

berikutnya semakin menurun (berdasarkan berlalunya waktu)

2. Pengaruh keusangan yang relatif cepat.

3. Efisiensi operasi semakin menurun yang menyebabkan naiknya biaya

operasi lainnya, sedangkan turunya efisiensi berakibat pada pemakaian

bahan bakar, bahan baku, dan tenaga kerja yang lebih banyak.

4. Beban reparasi dan pemeliharaan meningkat

5. Konstribusi pendapatan yang menurun atau ketidakpastian mengenai

pendapatan selama tahun-tahun belakangan.

Rumus Tarif : Tarif = 1 -
HP

NS

Keterangan :

NS = Nilai Sisa

HP = Harga perolehan



c. Metode saldo menurun ganda ( double declining balance method)

Metode ini mengalokasikan penyusutan berdasarkan persentase umur

ekonomis terhadap nilai buku (bukan cost )aktiva yang bersangkutan (book

value approach), sehingga menghasilkan jumlah pembebanan penyusutan

yang menurun. Metode ini banyak digunakan untuk tujuan perpajakan.

Metode ini digunakan sebagai asumsi sebagai berikut :

1. Metode ini menetapkan biaya penyusutan yang tertinggi pada tahun

pertama dari pemakaian aktiva dan beban penyusutan untuk tahun-tahun

berikutnya semakin menurun (berdasarkan berlalunya waktu)

2. Pengaruh keusangan yang relatif cepat.

3. Efisiensi operasi semakin menurun yang menyebabkan naiknya biaya

operasi lainnya, sedangkan turunya efisiensi berakibat pada pemakaian

bahan bakar, bahan baku, dan tenaga kerja yang lebih banyak.

4. Beban reparasi dan pemeliharaan meningkat

5. Konstribusi pendapatan yang menurun atau ketidakpastian mengenai

pendapatan selama tahun-tahun belakangan.

Dalam metode ini beban penyusutan tiap tahunnya menurun. Untuk

menghitung beban penyusutan yang selalu menurun, dasar yang digunakan

adalah persentase penyusutan dengan garis lurun, namun pembebanannya

tidak dilaksanakan terhadap nilai perolehan tetapi pada nilai buku aktiva

tersebut .

Rumus : Tarif =
n

%100
x 2

Keterangan :

n = masa manfaat

Nilai sisa tidak boleh diperhitungkan dan beban penyusutan tidak

diperkenankan dihitung lagi setelah mencapai nilai sisa.



2.2.4.3 Metode jumlah unit ( sum of the unit method)

Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada

penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Dasar teori yang dipakai

bahwa suatu aktiva itu dimiliki untuk menghasilkan produk. Sehingga penyusutan

jasa didasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan.

Metode ini digunakan berdasarkan asumsi sebagai berikut :

1. Nilai aktiva tetap menjadi berkurang karena penggunaan aktiva tetap dan

bukan karena berlalunya waktu.

2. Keusangan bukan merupakan faktor penting dalam menetapkan usia

aktiva. Keausan dan kerusakan fisik dianggap lebih penting daripada

keusangan. Jika jasa suatu aktiva tidak digunakan dalam suatu tahun

tertentu, maka tidak ada penyusutan yang harus dicatat.

3. Biaya reparasi dan pemeliharaan bersifat proposional terhadap penggunaan

4. Tingkat efisiensi operasi bersifat proposional terhadap penggunaan yang

berfluktuasi.

5. Pendapatan bersifat proposional terhadap penggunaan aktiva.

Rumus : Penyusutan per unit produksi =
n

NSHP 

Keterangan :` NS = Nilai Sisa

HP = Harga Perolehan

n = taksiran hasil produksi

2.3 Laba

2.3.1 Pengertian Laba

Laba merupakan tujuan semua perusahaan. Namun perhitungan laba untuk

suatu jangka waktu tertentu ternyata hanya mendekati tepat atau layak saja karena

perhitungan yang tepat baru dapat terjadi perusahaan jika perusahaan mengakhiri

kegiatan usahanya dan menjual seluruh aktiva yang ada.

Pengertian laba menurut Sofyan Syafri Harahap (2002, 147) adalah

sebagai berikut : “ Laba adalah perbedaan antara revenue yang direalisasi yang

timbul dari transaksi pada periode tertentu yang dihadapkan dengan biaya-biaya

yang dikeluarkan pada periode tersebut “.



2.3.2 Pengukuran Laba

Menurut Belkaoui yang dialihbahasakan oleh Marwata dkk (2001,124-

126) Pengukuran laba adalah sebagai berikut :

“ 1. Laba merupakan dasar perhitungan pajak dan pendistribusian kembali

kekayaan kepada masing-masing individu;

2. Laba dipandang sebagai suatu pedoman dalam menentukan kebijakan

perusahaan mengenai dividen dan program perluasan

3. Laba dipandang sebagai suatu pedoman untuk investasi dalam

pengambilan keputusan “

2.3.3 Pembebanan Biaya Penyusutan

Biaya Penyusutan dibebankan sebagai berikut :

1. Biaya Operasional adalah aktiva tetap yang disusutkan tidak diikutsertakan

dalam proses produksi, seperti peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Biaya

operasional ini akan mempengaruhi besarnya perhitungan laba atau rugi

perusahaan.

2. Biaya Overhead pabrik adalah aktiva yang disusutkan dapat diikutsertakan

dalam proses produksi seperti mesin-mesin. Biaya overhead pabrik akan

diikutsertakan dalam perhitungan harga pokok produksi dan akan

mempengaruhi besarnya harga pokok penjualan.

2.3.4 Analisis Pengaruh Penerapan Metode Penyusutan Terhadap Laba

Menurut Marius Sinaga (2000;124), Penerapan metode penyusutan yang

berbeda akan mempengaruhi laba sebagai berikut :

1. Metode garis lurus akan menyebabnkan pembebanan biaya penyusutan yang

tetap jumlahnya tiap periode sehingga laba yang dihasilkan setiap periode

relative konstan.

2. Metode pembebanan meningkat akan menyebabkan pembebanan biaya

penyusutan semakin besar pada akhir periode, sehingga menyebabkan laba

yang semakin menurun pada akhir periode



3. Metode pembebanan menurun akan menyebabkan biaya penyusutan pada

awal periode lebih besar dan semakin menurun jumlahnya pada akhir periode,

sehingga menyebabkan laba yang semakin meningkat pada akhir periode.

4. Metode pembebanan variabel akan menyebabkan biaya penyusutan berubah-

ubah setiap periode sehingga laba setiap periode berubah-ubah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan metode penyusutan menyebabkan perubahan biaya penyusutan

tiap periode. Pembebanan biaya penyusutan dibebankan sebagai berikut :

a. Beban usaha yang terdiri dari biaya penjualan, biaya administrasi dan

umum.

b. Beban overhead pabrik yang diikutsertakan dalam perhitungan harga

pokok produksi

2. Besarnya pembebanan biaya penyusutan menyebabkan perubahan tingkat

laba.

2.3.4 Hubungan antara Metode Penyusutan dengan Laba

Menurut Marius Sinaga (2000;124), jumlah dari biaya penyusutan aktiva

tetap sangat tergantung pada metode penyusutan yang diterapkan

diperusahaan.Karena masing-masing metode penyusutan mempunyai cara yang

berbesa-besa dalm menghitung, sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang

berbeda pula. Nilai penyusutan akan dialokasikan pada biaya operasional di

laporan laba rugi, sehingga besarnya nilai penyusutan akan mempengaruhi

besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Apabila biaya penyusutan besar maka

biaya operasional akan besar, sehingga akan mempengaruhi laba.

Oleh karena itu pemilihan metode penyusutan dari beberapa metode yang

ada haruslah tepat, karena nilai penyusutan akan mempengaruhi besarnya laba

perusahaan. Naik turunya laba perusahaan setiap periodenya tergantung dari

pemilihan metode penyusutan.


