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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Investasi

2.1.1. Pengertian Investasi

Menurut Mulyadi (2001;284) pengertian investasi adalah sebagai berikut:

“Investasi adalah penggantian sumber-sumber dalam jangka panjang

untuk menghasilkan laba dimasa yang akan datang”.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004;PSAK no.

13:13.3) adalah sebagai berikut

“Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk
pertumbuhan kekayaan (accretion of wealth) melalui distribusi hasil
investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk
apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan
yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan
perdagangan. Persediaan dan aktiva tetap bukan merupakan
investasi”.

Dari pengertian-pengertian investasi di atas tersebut, dapat ditarik

kesimpulan bahwa investasi merupakan penggunaan sumber daya perusahaan dan

terikat pada jalur yang telah dipilih dan banyak mengandung resiko dan

ketidakpastian.

2.1.2. Jenis-Jenis Investasi

Menurut Abdul Halim (2003;2) umumnya investasi dibedakan menjadi

dua yaitu:

1. Investasi pada finansial asset

Investasi ini dilakukan dipasar uang, misalnya berupa sartifikat deposito,

commersial paper, surat berharga pasar uang dan lainnya. Atau dilakukan

dipasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran opsi, dan lainnya.



2. Investasi pada real asset

Investasi ini diwujudkan dalam bentuk pembelian asset produktif, pendirian

pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.

Sedangkan menurut Mulyadi (2001;284) investasi dapat dibagi menjadi

empat golongan yaitu sebagai berikut:

1. Investasi yang tidak menghasilkan laba.

Investasi ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena

persyaratan kontrak yang telah disetujui, yang mewajibkan perusahaan untuk

melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi.

2. Investasi yang tidak dapat diukur labanya.

Investasi ini dimaksudkan untuk menaikan laba, namun laba yang diharapkan

akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung

secara teliti.

3. Investasi dalam penggantian equipment.

Investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan

equipment yang ada.

4. Investasi dalam perluasan usaha.

Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas

produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya.

2.2. Aktiva Tetap

2.2.1. Pengertian Aktiva Tetap

Aktiva tetap merupakan semua aktiva perusahaan aktiva yang dimiliki dan

dipergunakan (dalam operasi) oleh perusahaan karena bermanfaat dalam proses

mendapatkan penghasilan untuk beberapa periode akuntansi dan masih

mempunyai manfaat lebih dari satu tahun.

Menurut Kusnadi dkk (2000;270) pengertian aktiva tetap adalah sebagai

berikut:

“Aktiva tetap adalah semua benda yang dimiliki oleh perusahaan
yang memiliki nilai guna ekonomis serta umur (masa) manfaat lebih
dari satu periode akuntansi (satu tahun) dan diakui serta diukur
berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum.”



Menurut Sofyan Syafri Harahap, (1999;20) pengertian aktiva tetap

adalah sebagai berikut:

“Aktiva tetap adalah aktiva yang menjadi hak milik perusahaan dan

dipergunakan secara terus menerus dalam kegiatan menghasilkan

barang dan jasa perusahaan”

Menurut Standar Akuntansi keuangan (2004;PSAK no. 16;16.2)

pengertian aktiva tetap dalah sebagai berikut:

“Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk
siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam
operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka
kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih
dari satu tahun”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap itu

antara lain mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, digunakan dalm operasional

perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal

perusahaan.

2.2.2. Penggolongan Aktiva Tetap

Menurut Sofyan Syafri Harahap, (1999;22) aktiva tetap dapat

dikelompokkan dalam berbagai sudut antara lain:

1. Sudut substansi

a. Tangible assets atau aktiva berwujud seperti lahan, mesin gedung, dan

peralatan.

b. Intangible assets atau aktiva yang tidak berwujud seperti, HGU, HGB,

goodwill-pateents, copyright, hak cipta, franchise, dan lain-lain.

2. Sudut Disusutkan atau Tidak.

a. Depreciated Plant Assets yaitu aktiva tetap yang disusutkan seperti

building (bangunan), equipment(peralatan), machinary(mesin), inventaris,

jalan, dan lain-lain.

b. Undepreciated Plant Assets yaitu aktiva yang tidak disusutkan seperti land

(tanah).



3. Jenis Aktiva Tetap

Aktiva tetap berdasarkan jenisnya dapat dibagi sebagai berikut:

a. Lahan.

Lahan adalah bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat

bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi apabila ada lahan

yang didirikan bangunan di atasnya harus dipisahkan pencatatannya dari

lahan itu sendiri. Khusus bangunan yang dianggap sebagai sebagian dari

lahan tersebut atau yang dapat meningkatkan nilai gunanya, seperti riol,

jalan, dan lain-lain maka dapat digabungkan dalam nilai lahan

b. Bangunan Gedung.

Gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini baik di atas lahan

atau air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi

gedung itu.

c. Mesin.

Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang

bersangkutan.

d. Kendaraan.

Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkutan, truk, grader, traktor,

forklift, mobil, kendaraan roda dua, dan lain-lain.

e. Perabot.

Dalam jenis ini termasuk perabot kantor, perabot laboratorium, perabot

pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan.

f. Inventaris/Peralatan.

Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang diguinakan dalam

perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris

laboratorium, inventaris gudang dan lain-lain.

g. Prasarana.

Di Indonesia adalah merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat

klasifikasi khusus prasarana seperti: jalan, jembatan, riol, pagar, dan lain-

lain.



2.2.3. Pengakuan Aktiva Tetap

Menurut Standar Akuntansi keuangan (2004;PSAK no. 16:6) suatu

benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai

aktiva tetap bila:

1. Besar kemungkinan (probable) bahwa manfaat keekonomian di masa yang

akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam

perusahaan.

2. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.

Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai

suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap, pada awalnya harus

diukur berdasarkan biaya perolehan.

Menurut PSAK no. 16 tahun 2004 pengakuan awal dari suatu aktiva tetap

dilihat dari perolehannya, yaitu sebagai berikut:

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea

impor dan PPN masukan tak boleh restitusi (non-refundable), dan setiap biaya

yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke

kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang

dimaksudkan; setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga

pembelian. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung

adalah:

a. Biaya persiapan tempat;

b. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar-

muat (handling costs);

c. biaya pemasangan (installation costs); dan

d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.

2. Perolehan secara Gabungan

Harga perolehan dari masing-masing aktiva tetap yang diperoleh secara

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut



berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva yang

bersangkutan.

3. Pertukaran Aktiva

Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian

untuk suatu aktiva tetap yang tidak serupa atau aktiva lain. Biaya dari pos

semacam itu diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepaskan atau yang

diperoleh, yang mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva

yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas

yang ditransfer. Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atas suatu

aktiva yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dalam bidang usaha

yang sama dan memiliki suatu nilai wajar serupa. Suatu aktiva tetap juga dapat

dijual dalam pertukaran dengan kepemilikan aktiva yang serupa. Dalam kedua

keadaan tersebut, karena proses perolehan penghasilan (earning process) tidak

lengkap, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam transaksi.

Sebaliknya, biaya perolehan aktiva baru adalah jumlah tercatat dari aktiva

yang dilepaskan. Tetapi, nilai wajar aktiva yang diterima dapat menyediakan

bukti dari suatu pengurangan (impairment) aktiva yang dilepaskan.-Dalam

keadaan ini aktiva yang dilepaskan diturun-nilai buku-kan (written down) dan

nilai turun nilai buku (written down) ini ditetapkan untuk aktiva baru. Contoh

dari pertukaran aktiva serupa termasuk pertukaran pesawat terbang, hotel,

bengkel dan properti real estate lainnya. Jika aktiva lain seperti kas termasuk

sebagai bagian transaksi pertukaran, ini dapat mengindikasikan bahwa pos

yang dipertukarkan tidak memiliki suatu nilai yang serupa.

4. Aktiva Donasi

Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga

taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun "Modal

Donasi”.



2.2.4. Pencatatan Perolehan Aktiva Tetap

Menurut Stice, Stice & Skousen yang diterjemahkan oleh Safrida &

Ahmad Maulana (2005;10) ketika suatu aktiva dibeli secara tunai, maka

perolehannya hanya dicatat pada jumlah kas yang dibayar, termasuk semua

pengeluaran yang berhubungan dengan pembelian dan persiapan aktiva untuk

penggunaan yang direncanakan. Tetapi, aktiva tetap juga dapat dibeli dengan

berbagai perjanjian lain, yang sebagian diantaranya memiliki masalah khusus

mengenai harga perolehan yang akan dicatat. Perolehan aktiva dan pencatatannya

akan dibahas berikut ini:

1. Pembelian Secara Paket

Dalam beberapa pembelian, sejumlah aktiva dapat dibeli dalam suatu

pembelian secara paket. Untuk mencatat aktiva tersebut secara terpisah, maka

total harga belinya harus dialokasikan ke masing-masing aktiva tersebut. Jika

sebagian dari harga beli dapat secara jelas diidentifikasi dengan suatu aktiva

secara khusus, maka pembebanan biaya ke aktiva tersebut harus dilakukan dan

sisa harga beli dialokasikan ke aktiva yang tersisa. Jika tidak ada bagian dari

harga beli dapat dihubungkan dengan suatu aktiva tertentu, maka jumlah

keseluruhananya harus dialokasikan keberbagai aktiva berbeda yang

diperoleh. Harga penilaian atau bukti serupa yang diberikan oleh suatu otoritas

independen yang kompeten harus dicari untuk mendukung pengalokasian

tersebut. Penting untuk diketahui bahwa alokasi harga perolehan secara paket

ini bukan hanya merupakan suatu latihan teoritis. Beberapa aktiva dalam

kelompok tersebut dapat disustkan, sementara yang lainnya tidak. Aktiva yang

disusutkan mungkin memiliki masa manfaat yang berbeda-beda. Beban

penyusutan periodik dapat secara signifikan dipengaruhi oleh proporsi harga

pembelian yang dialokasikan pada aktiva dengan masa manfaat yang relatif

panjang. Ayat jurnal untuk mencatat perolehan ini dengan asumsi dilakukan

secara tunai adalah sebagai berikut:



Dr. Tanah xxx

Bangunan xxx

Peralatan xxx

Cr. Kas xxx

2. Pembayaran Yang Ditangguhkan

Perolehan real estate atau properti lainnya terkadang berupa pembayaran yang

ditangguhkan untuk semua atau sebagian dari harga pembelian. Pembeli

menadatangani suatu wesel atau hipotek yang menentukan persyaratan

penyelesaian kewajiban. Kontrak utang tersebut bisa saja meminta suatu

pembayaran pada tanggal tertentu di masa yang akan datang atau syat

rangkaian pembayaran pada jangka waktu tertentu. Bunga yang dikenakan

terhadap saldo yang belum lunas dari kontrak tersebut harus diakui sbagai

beban.Ayat jurnal untuk mencatat perolehan ini dengan asumsi membeli tanah

yang dibayar dengan uang muka terlebih dahulu kemudian sisanya dibayar

kemudian adalah sebagai berikut:

Jurnal pada saat perolehan:

Dr. Tanah xxx

Cr. Kas xxx

Wesel Bayar xxx

3. Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha adalah suatu kontrak dimana satu pihak (penyewa-leese)

diberikan hak untuk menggunakan aktiva yang dimiliki oleh pihak lain, yaitu

pihak yang menyewakan (lessor) untuk suatu periode tertentu. Sebagian besar

sewa guna usaha memiliki karakteristik yang serupa dengan penyewaan. Ini

disebut dengan sewa guna usaha operasi (operating leases). Tetapi, sewa guna

usaha lain yang disebut dengan sewa guna usaha modal (capital lease) secara

ekonomis sama dengan penjualan aktiva yang disewagunausahakan di mana

pemberi sewa mengizinkan penyewa untuk membayar aktiva tersebut dengan

suatu rangkaian pembayaran ”sewa guna usaha” selama beberapa waktu.



Dalam kondisi seperti ini, pembayaran sewa guna usaha setara dengan

pembayaran hipotek. Dalam kasus-kasus tersebut aktiva yang

disewagunausahakan harus dicatat sebagai aktiva dalam pembukuan

perusahaan penywa yang menggunakan aktiva, dan bukan dalam pembukuan

perusahaan yang secara hukum masih memiliki aktiva tesebut, dalam hal ini si

pemberi sewa (lessor). Aktiva pada sewa guna usaha modal dicatat pada nilai

sekarang dari pembayaran sewa guna usaha di masa depan.

Jika suatu sewa guna usaha tidak dianggap sama dengan suatu pembelian dan

pembayaran periodik dicatat sebagai beban sewa, pembayaran diawal untuk

sewa guna usaha atau perbaikan pada suatu aktiva yang dilakukan oleh

penyewa dapat diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Karena perbaikan

dalam gedung yang disewa, seperti partisi dalam suatu banguan,

penambahan-penambahan serta peralatan yang melekat, dikembalikan kepada

pemilik pada saat berakhirnya sewa guna usaha tersebut, maka seluruhnya

dikapitalisasi dalam pembukuan penyewa dan diamortisasi selama sisa waktu

sewa guna usaha. Sebagian biaya sewa guna usaha benar-benar merupakan

beban pada suatu periode dan tidak boleh dikapitalisasi. Biaya-biaya tersebut

meliputi perbaikan yang dinuat untuk penggantian dalam penyewaan.

4. Pertukaran aktiva Nonmoneter

Dalam beberapa kasus, suatu perusahaan memperoleh suatu aktiva baru

dengan cara menukarkannya dengan aktiva nonmoneter yang ada. Umumnya,

aktiva yang baru harus dinilai pada nilai pasar wajarnya atau pada nilai pasar

wajarnya atau pada nilai pasar wajar dari aktiva yang diserahkan, yang mana

dapat ditentukan dengan lebih jelas. Jika aktiva nonmoneter tersebut adalah

peralatan yang sudah terpakai, maka nilai pasar wajar dari aktiva baru

umumnya dapat dengan lebih mudah ditentukan, karena nilai tersebut

digunakan untuk mencatat pertukaran tersebut. Harus diketahui bahwa

menentukan nilai pasar wajar dari suatu aktiva terkadang sulit dilakukan.

Harga yang tertera untuk suatu aktiva tidak selalu merupakan indikator yang

baik dari nilai pasar dan seringkali lebih tinggi dari pada harga tunai aktual

untuk aktiva tersebut. Harga yang mengalami inflasi memungkinkan penjual



untuk meningkatkan pertukaran dari aktiva lama. Harga untuk memperoleh

aktiva tersebut dalam transaksi tunai adalh nilai wajar yang harus digunakan

untuk mencatat perolehan. Jika aktiva nonmoneter yang diserahkan untuk

memperoleh aktiva baru adalah properti atau peralatan, maka penjualan suatu

properti terjadi bersamaan dengan perolehan tersebut. Apabila pertukaran

aktiva nonmoneter terjadi, maka penggunaan nilai pasar wajar akan

menyebabkan adanya keuntungan atau kerugian dari pelepasan aktiva

nonmoneter tersebut. Pada beberapa kondisi, suatu keuntungan dapat

ditangguhkan dan diakui sepanjang umur aktiva yang baru.

5. Perolehan Dengan Penerbitan Surat Berharga

Suatu perusahaan dapat memperoleh properti tertentu dengan cara

menerbitkan obligasi atau saham. Jika nilai pasar dari efek tersebut dapat

ditentukan, maka nilai tersebut akan digunakan sebagai nilai aktiva. Jika tidak

ada nilai pasar dari efek tersebut, maka digunakan nilai pasar wajar dari aktiva

yang diperoleh. Jika suatu efek tidak memiliki pasar, maka penilaian oleh

suatu otoritas independen atas aktiva yang diperoleh mungkin diperlukan

untuk mendapatkan nilai pasar wajar. Ayat jurnal yang digunakan untuk

mencatat perolehan ini dengan asumsi perusahaan menerbitkan saham biasa

untuk memperoleh sebidang tanah, dimana harga nominal saham biasa lebih

kecil dari harga pasarnya adalah sebagai berikut:

Dr.Tanah xxx

Cr. Saham Biasa xxx

Tambahan modal disetor (Agio Saham) xxx

6. Kontruksi Sendiri

Kadang kala bangunan atau peralatan dibangun atau dibuat sendiri oleh

perusahan untuk digunakan sendiri. Hal ini mungkin dilakukan untuk

menghemat biaya, untuk menggunakan fasilitas yang menganggur atau untuk

mendapatkan kualitas bangunan yang lebih baik. Aktiva yang dibuat sendiri

sama halnya dengan aktiva yang dibeli, aktiva ini dicatat pada harga

perolehannya, termasuk semua pengeluaran yang terjadi untuk membuat



aktiva dan mempersiapkan aktiva tersebut untuk digunakan sesuai dengan

rencana.

7. Perolehan Melalui Sumbangan Atau Penemuan

Ketika aktiva diperoleh melalui sumbangan (donation), tidak ada biaya yang

dapat digunakan sebagai dasar perhitungannya. Meskipun ada pengeluaran

tertentu yang harus dikeluarkan secara insidental untuk mendapatkan hadiah

tersebut, tetapi pengeluaran tersebut biasanya jauh lebih kecil dibandingkan

dengan nilai aktiva tersebut. Dalam hal ini, biaya tertentu saja tidak dapat

dijadikan dasar penilaian. Properti yang diperoleh melalui donasi harus

diperkirakan nilainya dan dicatat sesuai dengan harga pasar wajarnya.

Sumbangan diakui sebagai pendapatan atau keuntungan pada saat diterima.

Ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat perolehan melalui sumbangan

adalah sebagai berikut:

Dr. Tanah xxx

Gedung xxx

Cr. Pendapatan atau keuntungan xxx

Penyusutan aktiva yang diperoleh melalui sumbangan dicatat seperti biasa,

nilai yang diberikan untuk aktiva tersebut menjadi dasar untuk perhitungan

penyusutan. Jika suatu sumbangan disertai persyaratan yang harus dilakukan

penerima, tidak ada aktiva yang dicatat sampai persyaratan dipenuhi. Pada

saat itu, peningkatan dalam aktiva dan pendapatan atau keuntungan harus

diakui dalam akun-akun dan laporan keuangan.

Adakalanya, sumber daya yang berharga ditemukan pada lahan yang telah

dimilki. Penemuan (dicovery) ini sangat meningkatan nilai aktiva. Tetapi,

karena harga perolehan tanah tidak dipengaruhi oleh penemuan tersebut, maka

praktik yang umum dilakukan adalah mengabaikan kenaikan nilai ini. Secara

serupa, kenaikan dalam nilai aktiva yang berubah berubah dengan berjalannya

waktu. Kelalaian untuk mengakui penemuan maupun penambahan nilai ini

mengabaikan realita ekonomis dari situasi tersebut dan cenderung menyatakan

nilai aktiva perusahaan terlalu rendah secara material. Satu pengecualian



dalam praktik akuntansi yang mengabaikan nilai aktiva yang ditemukan

adalah tambahan yang diwajibkan atas cadangan minyak bumi dan gas.

8. Perolehan Dengan Biaya Restorasi Yang Signifikan Pada Saat Penghentian

Pemakaian

Terkadang tindakan untuk memperoleh aktiva operasi jangka panjang secara

legal mengharuskan perusahaan untuk mengeluarkan biaya restorasi dimasa

depan ketika aktiva tersebut dihentikan pemakaiannya. Akuntansi

mengharuskan agar kewjiban penghentian aktiva diakui, pada perkiraan nilai

wajarnya pada saat terjadinya, dan agar nilai wajar dari kewajiban ini

ditambahkan pada biaya untuk memperoleh aktiva operasi jangka panjang

tersebut. Contohnya suatu perusahaan yang melakukan eksplorasi minyak

dengan mendirikan kilang minyak guna mendukung operasi pengeborannya,

diwajibkan secara hukum untuk membongkar dan memindahkan kilang

tersebut ketika pengeboran selesai. Ayat jurnal untuk mencatat perolehan ini

dan pengakuan kewajiban penghentian aktiva terkait adalah sebagai berikut:

Dr. Kilang Minyak xxx

Cr. Kas xxx

Dr. Kilang Minyak xxx

Cr. Kewajiban Penghentian Aktiva xxx

9. Akuisisi Suatu Perusahaan Secara Keseluruhan

Dari pada membeli aktiva tertentu dari perusahaan lain, seperti dalam

pembelian paket, kadang kala perusahaan membeli perusahaan lain tersebut

secara keseluruhan. Hal ini disebut dengan penggabungan usaha.

Prosedur-prosedur akuntansi untuk penggabungna usaha sama dengan

prosedur yang digunakan dalam pembelian secara paket. Perbedaan utamanya

adalah bahwa dalam suatu penggabungan usaha, jumlah nilai wajar dari aktiva

yang dapat diidentifikasi biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah

total yang dibayarkan untuk membeli perusahaan. Kelebihan ini disebut



dengan goodwill, dan mencerminkan nilai dari sinergi karena memiliki seluruh

aktiva produktif sebagai suatu kesatuan yang berfungsi.

2.2.5. Pengeluaran Setelah Perolehan

Menurut Stice, Stice & Skousen yang diterjemahkan oleh Safrida &

Ahmad Maulana (2005;28) selama umur ekonomis aktiva, timbul

pengeluaran-pengeluaran reguler dan khusus pengeluaran tertentu diperlukan

untuk memelihara dan memperbaiki aktiva, sementara pengeluaran-pengeluaran

lain untuk menambah umur ekonomis atau kapasitas aktiva. Setiap pengeluaran

membutuhkan analisis yang cermat untuk memutuskan apakah pengeluaran

tersebut akan dibebankan atau dikapitalisasi. Berikut ini adalah jenis pengeluaran

setelah perolehan aktiva tetap:

1. Pemeliharaan Dan Perbaikan (Maintenance and Repairs)

Pengeluaran untuk menjaga agar aktiva tetap ada dalam kondisi operasi yang

baik disebut dengan pemeliharaan (maintenance). Pengeluaran untuk

pemeliharaan adalah hal yang biasa, berulang-ulang dan tidak memperbaiki

aktiva maupun menambah masa manfaat, oleh karena itu dicatat sebagai beban

pada saat terjadinya. Pengeluaran untuk mengembalikan aktiva ke kondisi

operasi yang baik karena adanya kerusakan atau untuk memperbaiki dan

mengganti bagian-bagian yang rusak disebut dengan perbaikan atau reparasi

(repairs). Ini adalah pengeluaran yang biasa dan berulang-ulang sehingga

hanya bermanfaat untuk operasi yangh berjalan. Dengan demikian,

pengeluaran ini juga harus dibebankan.

2. Pembaharuan Dan Penggantian (Renewals And Replacements)

Pengeluaran untuk perbaikan menyeluruh atas aktiva sering disebut dengan

pembaruan (renewals). Jumlah pengeluaran tersebut harus dicatat sebagai

beban pada saat terjadinya. Penggantian komponen tertentu atau keseluruhan

unit dari aktiva tetap disebut dengan penggantian (replacements). Jika suatu

komponen dipindahkan dan diganti dengan komponen yang berbeda, maka

harga perolehan dan akumulasi penyusutan yang terkait dengan komponen

yang diganti harus dipindahkan dari akun, dan nilai buku yang tersisa dari



komponen yang diganti ditambahkan pada beban penyusutan periode berjalan.

Jika komponen pengganti tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda

dengan masa manfaat yang tersisa dari aktiva tetap dimana komponen tersebut

menjadi bagiannya, maka harga perolehan komponen tersebut harus dicatat

sebagai suatu aktiva terpisah yang dapat disusutkan.

3. Penambahan Dan Perbaikan (Addition And Betterments)

Perluasan dan penambahan fasilitas yang sudah ada disebut dengan

penambahan (additons). Jumlahnya harus dibebankan pada saat terjadinya.

Perubahan pada aktiva untuk meningkatkan atau memperbaiki manfaatnya

disebut dengan perbaikan besar (betterments). Jika penambahan atau

perbaikan besar tidak mengganti komponen dari aktiva yang sudah ada, maka

pengeluaran yang terjadi harus dikapitalisasikan dengan menambahkannya

pada harga perolehan aktiva, atau jika komponen baru memiliki masa manfaat

yang berbeda dengan aktiva yang lebih besar di mana komponen itu menjadi

bagiannya, maka harus dibuat akun yang terpisah untuk komponen tersebut.

4. Pengeluaran Untuk Penelitian Dan Pengembangan (Research And

Development)

Secara historis, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (research

and development) kadang kala dicatat sebagai beban. FASB mewarisi masalah

ini dari Acconting Principles Board (APB) dan menjadikan hal ini sebagai

standar definitifnya yang pertama. APB mendefinisikan aktivitas penelitian

atau riset (research) sebagai aktivitas yang dilaksanakan untuk menemukan

ilmu pengetahuan baru yang akan menghasilkan perbaikan-perbaikan yang

signifikan pada produk atau proses yang sudah ada. Aktivitas pengembangan

(development) meliputi penerapan hasil penelitian untuk mengembangkan

suatu rencana atau rancangan untuk produk atau proses yang baru atau lebih

baik. Kegiatan pengembangan meliputi perumusan, perancangan, dan

pengujian produk, pembuatan prototipe, dan menjalankan pabrik untuk

percobaan. Pengeluaran untuk beberapa hal tertentu yang memiliki alternatif

penggunaan dimasa depan, baik dalam proyek penelitian, tambahan atau

keperluan produksi, dapat dicatat sebagai aktiva dan dialokasikan ke proyek



masa depan atau ke beberapa periode sebagai beban penelitian dan

pengembangan. Pengecualian ini mengizinkan penangguhan biaya yang

terjadi untuk bahan-bahan, peralatan, fasilitas, dan pembelian aktiva tak

berwujud, tetapi hanya jika ada alternatif penggunaan yang dapat

diidentifikasikan.

2.2.6. Penyusutan Aktiva Tetap

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004;PSAK no. 16:5)

pengertian penyusutan adalah sebagai berikut:

“Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan

dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat.”

Menurut Stice, stice skousen yang diterjemahkan oleh Safrida & Ahmad

Maulana (2005;104) penyusutan bukanlah proses dimana perusahaan

mengakumulasikan dana untuk mengganti aktiva tetapnya. Penyusutan bukan pula

cara untuk menghitung nilai yang berlaku dari aktiva tetap. Penyusutan adalah

alokasi yang sistematis dari harga perolehan aktiva selama periode-periode

berbeda yang memperoleh manfaat dari dari pengguna suatu aktiva. Akumulasi

penyusutan bukanlah dana dana penggantian aktiva, melainkan jumlah seluruh

harga perolehan aktiva yang telah dipergunakan selama periode-periode

sebelumnya. Nilai buku (harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan) aktiva

adalah harga perolehan aktiva yang tersisa yang akan diakumulasiklan pada

periode-periode yang akan datang tetapi bukan merupakan suatu perkiraan harga

yang berlaku dari aktiva tersebut.

Sedangkan beban penyusutan adalah pengakuan penggunaan manfaat

potensial dari suatu aktiva. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan

tahunan adalah sebagai berikut:

 Harga Perolehan Aktiva

Harga perolehan suatu aktiva meliputi semua pengeluaran yang berhubungan

dengan perolehan dan persiapan penggunaan aktiva tersebut. Harga perolehan

dikurangi dengan nilai sisa, jika ada adalah harga perolehan yang dapat



disusutkan, atau dasar penyusutan, yaitu jumlah harga perolehan aktiva yang

akan dibebankan pada peride-peride mendatang.

 Nilai Sisa atau Nilai Residu

Nilai sisa (residu) suatu aktiva adalah perkiraan harga penjualan aktiva pada

saat aktiva tersebut dijual setelah dihentikan pemakaiannya. Nila sisa

tergantung pada kebijaksanaan penghentian aktiva dalam perusahaan serta

keadaan pasar dan faktor-faktor lainnya.

 Masa Manfaat

Aktiva operasi tidak lancar selain tanah memiliki masa manfaat yang terbatas

sebagai akibat dari faktor fisik dan fungsional. Faktor fisik yang membatasi

masa manfaat suatu aktiva adalah kerusakan, keausan, dan kehancuran.

 Pola Penggunaan

Untuk mengaitkan harga perolehan aktiva dengan pendapatan, maka

penyusutan periodik harus mencerminkan pola penggunaanya setepat

mungkin. Jika aktiva tersebut menghasilkan pola pendapatan yang

berbeda-beda, maka biaya penyusutannya harus berbeda-beda pula sesuai

dengan penggunaannya.

2.2.6.1.Metode-metode Penyusutan Menurut Pendekatan Akuntansi

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004;PSAK no. 17:9)

penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan

menurut kriteria berikut:

1. Berdasarkan waktu:

a. metode garis lurus (straight-line method)

b. metode pembebanan yang menurun:

 metode jumlah-angka-tahun (sum-of-the years-digit method)

 metode saldo-menurun/ saldo-menurun-ganda (declining/double

declining balance method)

2. Berdasarkan penggunaan:

a.  metode jam-jasa (service-hours method)

b. metode jumlah unit produksi (productive-output method).



3. Berdasarkan kriteria lainnya:

a.  metode berdasarkan jenis dan kelompok (group and composite method)

b.  metode anuitas (annuity method)

c.  sistem persediaan (inventory systems)

Menurut Stice, Stice & Skousen dalam Akuntansi Intermediate buku dua

yang diterjemahkan oleh Safrida & Ahmad Maulana (2005;107)

metode-metode penyusutan digolongkan menjadi:

1. Metode Penyusutan Berdasarkan Faktor Waktu.

Metode alokasi biaya yang paling banyak digunakan adalah metode yang

berhubungan dengan waktu. Suatu aktiva produktif dipergunakan dalam

jangka waktu tertentu dan perubahan teknologi turut mempengaruhi umur

aktiva tersebut. Metode ini terbagi menjadi:

a. Metode Garis Lurus.

Suatu metode yang menghubungkan penyusutan dengan berjalannya

waktu dan mengakui jumlah penyusutan yang sama uutuk setiap tahunnya

selama masa manfaat aktiva tersebut. Asumsi yang sederhana dibalik

metode garis lurus adalah bahwa aktiva tersebut memiliki manfaat yang

sama disetiap periodenya dan penyusutan tidak dipengaruhi oleh

produktivitas atau perbedaan dalam efisiensi dari aktiva itu, lalu dasar

penyusutan (harga perolehan dikurangi nilai sisa) dibagi dengan masa

manfaat aktiva tersebut sehingga menghasilkan jumlah penyusutan

periodik.

Rumus metode garis lurus yaitu:

D =
n

RC 



dimana:

C =  Cost (harga perolehan aktiva)

R =  Residual Value (perkiraan nilai sisa)

n  = Number (perkiraan masa manfaat dalam satuan tahun)

D =  Depreciation (pembebanan penyusutan periodik)

b. Metode Yang Dipercepat.

Penggunaan metode ini didasarkan pada pengurangan efisiensi,

produktivitasnya dan keuntungan lainnya dari aktiva yang terjadi paling

besar dimasa-masa awal perolehan aktiva tersebut. Setelah aktiva melewati

usia tertentu, maka aktiva tersebut akan memerlukan biaya tambahan

seperti perbaikan dan perawatan. Pembebanan penyusutan berkurang

karena keuntungan ekonomis dari kepemilikan aktiva tersebut berkurang.

Metode ini terbagi menjadi:

 Metode Jumlah Angka Tahun.

Metode ini mengakui jumlah penyusutan yamg semakin menurun.

Perhitungan dilakukan dengan menerapkan serangkaian pecahan,

dengan jumlah yamg semakin mengecil pada harga perolehan aktiva

yang disusutkan (dalam penyusutan). Angka pembilangnya adalah

semua angka masa manfaat aktiva, dari satu sampai umur terakhir.

Tidak ada pertimbangan konseptual pada metode ini, melainkan hanya

merupakan skema aritmatika cerdas yang menghasilkan penyusutan

tahunan yang semakin menurun dan berakhir pada dialokasikannya

harga perolehan yang dapat disusutkan keseluruhan masa manfaat

aktiva. Rumus berikut ini merupakan jalan pintas dalam perhitungan

jumlah angka tahunnya.

Jumlah angka tahun =
 

2

1nn



 Metode Saldo Menurun.

Metode ini menyebabkan biaya penyusutan yang terus menurun

dengan cara mengalikan suatu tarif persentase yang tetap pada niali

buku yang menurun. Persentase yang paling umum adalah dua kali

dari persentase metode garis lurus yang disebut dengan penyusutan

saldo menurun ganda. Nilai sisa tidak dipergunakan dalam metode ini,

tetapi secara umum diakui bahwa penyusutan tidak diteruskan ketika

nilai buku telah menyamai nilai sisa.

Rumus tarifnya adalah:

2. Metode Penyusutan Berdasarkan Faktor Penggunaan.

Metode penyusutan dengan faktor penggunaan memandang keausan aktiva

sebagai terutama berkaitan dengan penggunaan aktiva atau output, dan

menghasilkan biaya periodik yang berbeda sesuai dengan penggunaan aktiva

tersebut. Umur penggunaan aktiva tertentu paling baik dapat dinyatakan dalam

jam jasa atau dengan jumlah unit yang dihasilkan. Metode ini terbagi menjadi:

a. Metode Jumlah Jam Jasa.

Metode ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa pembelian

aktiva menggambarkan jumlah jam jasa yang dibeli. Metode ini

memerlukan estimasi umur aktiva dalam satuan jam jasa. Harga perolehan

yang dapat disusutkan dibagi dengan total jam jasa menghasilkan tarif

penyusutan yang dialokasikan pada tiap jam penggunaan aktiva.

Penggunaan aktiva selama satu periode diukur dan jumlah jam jasa

dikalikan dengan tarif penyusutan menghasilkan biaya penyusutan

periodik. Biaya penyusutan terjadi berfluktuasi setiap periode sesuai

dengan penggunaan aktiva.

2 x tarif metode garis lurus



Rumus tarif untuk tiap jam jasanya ditentukan sebagai berikut:

Dimana:

C = Cost (harga perolehan aktiva).

R = Residual Value (perkiraan nilai sisa).

n = Number (jam kerja).

r = Tarif perjam

b. Metode Jumlah Unit Produksi.

Metode ini didasarkan pada teori bahwa suatu aktiva diperoleh untuk jasa

yang dapat diberikannya dalam bentuk hasil produksi. Metode ini

memerlukan estimasi mengenai total unit yang dihasilkan oleh suatu

aktiva. Harga perolehan yang dapat disusutkan dibagi dengan total

estimasi output menghasilkan biaya yang sama untuk tiap unit produksi.

Produksi selama suatu periode dikalikan dengan biaya perunit

menghasilkan beban penyusutan. Penyusutan berfluktuasi setiap

periodenya sesuai dengan kontribusi yang dibuat oleh suatu aktiva dalam

unit yang dihasilkan. Rumus untuk tarif yang digunakan untuk tiap unit

yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Dimana:

C = Cost (harga perolehan aktiva).

R = Residual Value (perkiraan nilai sisa).

n = Number (jam kerja).

r = Tarif perjam

r =
n

RC 

r =
n

RC 



c. Metode Penyusutan Kelompok Dan Gabungan.

Dari sudut pandang praktis dimungkinkan untuk menghitung penyusutan

atas sekelompok aktiva seolah olah kelompok aktiva tersebut adalah satu

aktiva. Prosedur pengalokasian harga perolehan kelompok disebut dengan

penyusutan kelompok ketika aktiva-aktiva dalam kelompok tersebut

sejenis (misalkan semua mobil van perusahaan), dan disebut dengan

penyusutan gabungan jika aktiva-aktiva dalam kelompok tersebut berbeda-

beda (misalkan meja, kursi, dan komputer perusahaan). Prosedur

penyusutan kelompok memperlakukan sekumpulan aktiva sebagai suatu

kelompok tunggal. Penyusutan diakumulasikan dalam satu akun, dan tarif

penyusutan didasarkan pada masa manfaat rata-rata dari aktiva-aktiva

dalam kelompok tersebut.

2.2.6.2.Metode-Metode Penyusutan Menurut Pendekatan Perpajakan

Menurut Mohammad Zain, & Diana Sari, dalam buku perpajakan

lanjutan (2006;7:64) penyusutan untuk kepentingan perpajakan secara substansial

berbeda dengan penyusutan untuk kepentingan akuntansi. Priode penyusutan atau

masa manfaat yang digunakan untuk kepentingan perpajakan didasarkan kepada

ketentuan perundang-undangan perpajakan dan sama sekali tidak terkait dengan

masa manfaat aset yang bersangkutan atau dengan perkataan lain tidak ada usaha

untuk mempersandingkan antara penghasilan dengan pengeluaran.

Sistem penyusutan fiskal disebut Accelerated Cost Recovery System

(ACRS) yang berlaku sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan kemudian

tahun 1995 sampai sekarang menggunakan sistem Modefied Accelerated Cost

Recovery System (MACRS) yang diterjemahkan bebasnya dapat diartikan sebagai

modefikasi sistem pengembalian biaya dipercepat. Sedang metode penyusutannya

dibatasi pada metode garis lurus (straight line), metode saldo ganda menurun

(double declining balance), dan metode satuan produksi (units of production

method).



Format sistem MACRS ini secara garis besar dilakukan sebagai berikut:

1. Harta berwujud atau harta tidak berwujud perusahaan dibagi-bagi dalam

kelompok bangunan dan bukan bangunan dan diamortisasi. Kelompok

bangunan dipisahkan lagi antara kelompok bangunan yang sifatnya permanen

dan bangunan tidak permanen, sedang kelompok bukan bangunan dirinci lagi

atas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Harta tidak

berwujud hanya dibagi atas empat kelompok saja, yaitu kelompok 1,

kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.

2. Masing-masing kelompok harta berwujud tersebut ditetapkan pula masa

manfaatnya, yaitu dimulai dengan masa manfaat 20 tahun untuk bangunan

yang permanen dan 10 tahun untuk bangunan yang tidak permanen, sedang

untuk yang bukan bangunan dan harta tidak berwujud masa masa manfaatnya

ditetapkan 4 tahun (kelompok 1), 8 tahun (kelompok 2), 16 tahun (kelompok

3), dan 20 tahun (kelompok 4).

3. Wajib pajak dapat memilih, apakah akan menggunakan metode garis lurus

atau saldo ganda menurun tergantung pada kebijakan perusahaan, dengan

catatan tarifnya pun baik harta berwujud maupun harta tidak berwujud telah

ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 2. 1

Penyusutan Menurut Perpajakan

Tarif Penyusutan Tarif PenyusutanKelompok Harta
berwujud Garis

Lurus
Saldo

Ganda
Menurun

Kelompok
Harta Tidak

Berwujud
Garis
Lurus

Saldo
Ganda

Menurun

Bukan

Bangunan:

Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

Kelompok 4

Bangunan:

Permanen

Tidak Permanen

25%

12,5%

6,25%

5%

5%

10%

50%

25%

12,5%

10%

Amortisasi:

Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

Kelompok 4

25%

12,5%

6,25%

5%

50%

25%

12,5%

10%

4. Selain dari pada itu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak

mengenal “deplesi”, dan sebagai pengganti deplesi, undang-undang pajak

penghasilan memasukannya dalam kelompok amortisasi yang perhitungannya

menggunakan metode satuan produksi. (pasal 11A ayat 4 dan ayat 5) dengan

model perhitungan sebagai berikut:

Besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan

bruto pada tahun tersebut untuk hak pengusahaan hutan atau hasil alam

lainnya seperti hak pengusahaan laut, diamortisasi dengan jumlah paling

tinggi 20% setahun, terkecuali untuk penambangan minyak dan gas bumi

tidak dibatasi.

     Penyusutan = %100
potensikandungan/seluruhjumlahTaksiran

setahunproduksi/npenambangarealisasi




Juga dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sejak

tahun 2001 digunakan pula penyusutan parsial seperti halnya pada penyusutan

komersial.

2.3. Pendapatan

2.3.1. Pengertian Pendapatan

Menurut Eldon. Hendrikson dan Michael F. Van Breda yang dialih

bahasakan oleh Herman Wibowo (2000;377) pengertian pendapatan adalah

sebagai berikut:

“Pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada
aktiva suatu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya
(atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang,
pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama
atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan.”

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004;PSAKno.23:23.6)

pengertian pendapatan adalah sebagai berikut:

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang
timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila
arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal
dari kontribusi penanam modal”.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik

pendapatan adalah :

 Adanya kenaikan manfaat ekonomi.

 Timbul dari aktivitas pokok perolehan earning atau hasil.

 Sifatnya berulang-ulang dan terus-menerus

 Merupakan gross inflow

2.3.2. Pengukuran Pendapatan

Menurut PSAK no. 23 tahun 2004 pendapatan harus diukur dengan nilai

wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang

timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan

dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai

wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi



jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan.

Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah

pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat

diterima. Namun, bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, nilai

wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang

diterima atau yang dapat diterima.

Menurut Eldon. Hendrikson dan Michael F. Van Breda yang dialih

bahasakan oleh Herman Wibowo (2000;380) kriteria bahwa pendapatan harus

diukur dengan nilai sekarang dari uang atau ekuivalen uang yang akhirnya

diterima menunjukan bahwa semau retur, potongan penjualan, dan pengurangan

lain dari harga yang dikenakan harus dikurangkan dengan pendapatan yang

dihasilkan dari transaksi-transaksi tertentu. Dengan perkataan lain, hal itu harus

diperlakukan sebagai pengurangan pendapatan, dan bukan sebagai beban.

2.3.3. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan adalah tindakan mencatat pendapatan dalam

akuntansi dan melaporkan kedalam laporan laba rugi. Prinsip pengakuan yang

dianut dalam pengakuan pendapatan adalah prinsip realisasi yaitu konsep yang

digunakan untuk menentukan kapan pendapatan harus diakui.

Pendapatan pada umumnya diakui ketika:

1. Pendapatan sudah terealisasi atau dapat direalisasi

2. Pendapatan diperoleh dari penyelesaian secara substansial atas aktivitas-

aktivitas yang terkait dengan proses menghasilkan.

Kedua kriteria tersebut secara umum dipenuhi pada saat penjualan, yang

sering kali terjadi ketika barang telah dikirimkan atau ketika jasa telah diberikan

kepada pelanggan. Biasanya aktiva dan pendapatan diakui bersamaan. Dengan

demikian, penjualan persediaan menghasilkan peningkatan dalam kas atau piutang

usaha dan peningkatan dalam pendapatan penjualan.



Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield dalam buku Akuntansi

Intermediet (2002;612) pendapatan harus diakui pada saat :

1. Direalisasi atau dapat direalisasi.

Pendapatan direalisasi, bila barang-barang dan jasa-jasa yang pertukarkan

untuk kas atau klaim atas kas yang diterima atas kas (piutang). Pendapatan

dapat direalisasi bila aktiva yang diterima segera dapat dikonversikan pada

jumlah kas atau klaim atas kas yang diketahui.

2. Dihasilkan

Pendapatan dihasilkan apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah

menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas

manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan

laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai.

2.3.3.1.Pelaporan Pendapatan

Menurut Eldon. Hendrikson dan Michael F. Van Breda yang dialih

bahasakan oleh Herman Wibowo (2000;385) pengakuan pelaporan pendapatan

dibagi menjadi empat pelaporan yaitu:

1. Pelaporan Pendapatan Selama Produksi

      Ada banyak kasus dimana pendapatan diakui selama produksi. Kumpulan dari

kasus ini mencakup jasa-jasa dimana pengakuan selama produksi merupakan

praktik umum. Contohnya mencakup sewa, bunga, komisi, dan jasa pribadi

yang dilaksanakan berdasarkan waktu. Dalam masing-masing contoh ini

kriteri dasar untuk pelaporan pendapatan terpenuhi. Jasa biasanya

dilaksanakan berdasarkan waktu dan pelaksanaan jasa dapat diasumsikan

merupakan kejadian penting sekali. Jumlah pendapatnnya telah ditetapkan

menurut kontrak atau perjanjian sebelumnya. Disamping itu, klaim yang sah

timbul terhadap pelanggan, klien, atau penyewa meskipun jumlahnya belum

ditagih dan pembayaran tidak diharuskan sampai tanggal tertentu.

2. Pelaporan Pendapatan Pada Penyelesaian Produksi

      Apabila suatu produk diselesaikan, salah satu dari ketidakpastian sebelumnya

biaya produksi sekarang dapat dihitung dengan tingkat akurasi yang layak.



Harga pasar dan biaya penjualan serta pengiriman tambahan mungkin tetap

tidak pasti. Tetapi apabila diestimasikan dengan andal, ada pertimbangan yang

baik untuk melaporkan pendapatan pada waktu ini. Pertimbangan utamanya

haruslah kemampuan untuk mendapatkan pengukuran pendapatan dan biaya

tambahan yang dapat diandalkan dan dapat diuji. Untuk sebagian besar

komoditas, langkanya harga pasar yang stabil merupakan rintangan utama

bagi akseptansi umum atas pengakuan pendapatan pendapatan pada

penyelesaian produksi. Menurut APB Statement No.4, pendapatan bisa

dilaporkan pada penyelesaian produksi menurut kriteri di atas hanya untuk

“logam mulia yang mempunyai harga jual tetap dan biaya pemasaran yang

tidak besar.” Perlakuan serupa dapat diteima untuk produk pertanian, mineral,

dan lainnya hanya jika perusahaan tidak dapat menentukan biaya taksiran

secara layak. Namun, dalam semua kasus, harga penjualan harus dikurangi

dengan biaya pelepasan yang diestimasikan. Perhatikan bahwa langkanya

pengukuran biaya bukanlah standar dasar untuk menggunakan harga pasar,

akan tetapi ini merupakan keadaan pengecualian dimasa harga pasar diizinkan.

3. Pelaporan Pendapatan Pada Saat Penjualan

      Selama bertahun-tahun penyerahan merupakan aturan umum untuk pelaporan

pendapatan. Ketidakpastian mengenai pengukuran akhir dari pendapatan

minimal pada saat penyerahan, tetapi itu tidak hilang sama sekali. Praktik

bisnis yang diterima mengijinkan pengembalian semua atau sebagian barang

dagang, sehingga membatalkan kontrak penjualan. Kegagalan untuk menagih

harga jual seringkali mungkin, dan kemungkinan itu bergantung pada

peringkat kredit pelanggan. Demikian pula, beban tambahan bisa meningkat,

yang banyak dari padanya tidak diharapkan. Ini akan mencakup beban

penagihan tidak normal dan beban memenuhi jaminan pelanggan secara cepat

atau yang tersirat.Akan tetapi, biasanya piutang yang tidak tertagih dan beban

tambahan bisa diestimasikan dari pengalaman masa lalu.



4.  Pelaporan Pendapatan Sesudah Penjualan

Penangguhan pelaporan pendapatan, setelah klaim sah terhadap pelanggan

timbul dan kegiatan dasar dalam penjualan produk atau jasa sejenis telah

diselesaikan, dapat dibenarkan hanya salah satu dua kriteria berikut terpenuhi:

a. Jika tidak mungkin mengukur baktiva yang diterima dalam pertukaran

dengan tingkat ketepatan yang wajar.

b. Jika beban tambahan yang material secara langsung berhubungan dengan

transaksi dan jika hal itu dapat diestimasikan dengan tingkat ketepatan

yang wajar.

Keadaan-keadaan dimana pengakuan bisa ditangguhkan setelah penjualan

mencakup penjualan dengan tanggung rentang dan penjualn cicilan.

2.3.3.2.Sumber-Sumber Pendapatan

Pendapatan merupakan arus masuk yang berasal dari kegiatan utama

perusahaan yang bekesinambungan

Pada dasarnya terdapat dua pandangan mengenai pendapatan menurut

Kusnadi dkk  (2000;347) yaitu:

1. Pendapatan itu meliputi hasil dari aktiva usaha dan aktiva investasi.

Pendapatan merupakan seluruh penambahan aktiva netto yang disebabkan

oleh aktivitas penciptaan pendapatan keuntungan akibat penjulan aktiva tetap

dan investasi.

2. Hanya hasil aktivitas yang menciptakan pendapatan saja yang dimasukan ke

dalam pendapatan. Jadi pandangan ini memberikan adanya perbedaan yang

jelas antara pendapatan dan keuntungan.

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan

bersumber dari :

1. Aktivitas Operasi

Pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan sesuai dengan jenis

usahanya yang berlangsung secara berulang-ulang.



2. Aktivitas Non Operasi

Pendapatan yang bersumber dari kegiatan diluar aktivitas utama perusahaan,

seperti pendapatan yang diperoleh dari transaksi modal, laba penjualan aktiva

yang bukan produk perusahaan, sumbangan, hadiah dan dari revaluasi aktiva

tetap.

2.4. Pengaruh Investasi Aktiva Tetap Terhadap Pendapatan Operasional

Untuk tetap menjalankan usahanya, perusahaan berusaha untuk

menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual kepada konsumen sehingga

perusahaan memperoleh pendapatan. Barang dan jasa yang dihasilkan tentu

berasal dari aktiva sebagai sebagai alat produksinya.

Pada awal pendiriannya, perusahaan membelanjakan modalnya untuk

mendapatkan aktiva tetap sehingga dapat digunakan sebagai alat penghasil produk

baik itu barang maupun jasa. Dan pada suatu saat, kapasitas produksinya akan

maksimal sedangkan permintaan pasar belum dapat terpenuhi.

Pada saat seperti ini, perusahaan akan berusaha untuk memenuhi

permintaan pasar tersebut dengan menambah kapasitas produksinya. Hal ini

berarti perusahaan akan menambah alat produksinya dengan menambah aktiva

tetap. Dan investasi ini akan menambah volume produksi yang selanjutnya akan

menambah pendapatan parusahaan dari penjualan barang atau jasa produksinya.

Menurut Bambang Riyanto dalam buku Dasar-Dasar Pembelanjaan

Perusahaan (2001;121) Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan

terhadap hasil penjualan dimasa yang akan datang. Kesalahan dalam melakukan

peramalan dalam investasi akan dapat mengakibatkan adanya overstatement atau

understatement dalam aktiva tetap. Apabila investasi dalam aktiva tetap melebihi

yang diperlukan akan membebankan fixed cost yang besar bagi perusahaan.

Sebaliknya jika investasi dalam aktiva tetap terlalu kecil akan dapat

mengakibatkan kekurangan peralatan produksi, yang dapat mengakibatkan

perusahaan bekerja dengan harga pokok yang tinggi sehingga mengurangi daya

saing perusahaan atau kemungkinan lain persahaan dapat kehilangan sebagian dari

pasar produksinya.



Sedangkan Menurut Lukman Syamsudin (2002;409), aktiva tetap

seringkali disebut sebagai ”the earning assets” (aktiva sesungguhnya

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan) oleh karena aktiva tetap inilah yang

memberikan dasar bagi ”earning power” perusahaan. Tanpa adanya mesin dan

peralatan-peralatan lain, perusahaan tidak akan dapat memproduksi barang jadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi aktiva tetap itu

mempunyai pengaruh yang penting terhadap pendapatan operasional perusahaan.

Dimana aktiva tetap adalah suatu alat yang digunakan oleh perusahaan untuk

berproduksi untuk menghasilkan produk yang kemudian akan dijual untuk

menciptakan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan tidak lepas dari

peran aktiva tetap yang digunakan dalam operasional perusahaan tersebut. Tanpa

adanya aktiva tetap, perusahaan tidak akan dapat berproduksi dan pada akhirnya

perusahaan tidak akan memperoleh pendapatan.


