
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam menghadapi perkembangan dunia usaha yang semakin maju, 

sebuah perusahaan yang didirikan harus memiliki suatu tujuan agar dapat 

membuat perusahaan hidup dalam jangka panjang, artinya perusahaan harus 

mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian tujuan. Suatu 

pencapaian tujuan akan tercapai apabila perusahaan terkelola dengan baik, 

sehingga sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Tujuan semua perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal 

atas investasi yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Salah satu bentuk 

investasi tersebut adalah aktiva tetap yang digunakan dalam kegiatan normal 

perusahaan, yaitu aktiva yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 (satu) 

tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengelolaan yang efektif dan 

kebijaksanaan yang tepat dalam penggunaaan, pemeliharaan, maupun 

pencatatannya. 

Bersamaan dengan berlalunya waktu, nilai ekonomis suatu aktiva tetap 

akan mengalami penurunan akibat pemakaian. Nilai penurunan aktiva tetap 

tersebut harus dapat dibebankan secara tepat dan salah satu caranya adalah dengan 

menentukan metode penyusutan. Untuk itu perlu diketahui apakah metode 

penyusutan yang diterapkan perusahaan telah memperhatikan faktor-faktor yang 

sebaiknya harus diperhatikan dalam memilih metode penyusutan. Menurut  

Soemarso S.R (2005;24), semua jenis aktiva tetap, kecuali tanah, akan makin 

berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya 

waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah 

pemakaian, keausan, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang 

diminta dan keterbelakangan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti 

berkurangnya nilai aktiva tetap yang bersangkutan. Hal ini perlu dicatat dan 

dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aktiva tetap berwujud disebut 
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penyusutan (depreciation).Akuntansi atas penyusutan merupakan sistem 

akuntansi yang bertujuan mendistribusikan biaya sepanjang masa manfaat aktiva 

dengan cara yang sistematis dan rasional, ini merupakan proses dari 

pengalokasian dan bukan penilaian. 

Perusahaan harus menerapkan metode penyusutan yang tepat pada aktiva 

tetap tertentu. Metode penyusutan yang berbeda akan menghasilkan alokasi biaya 

penyusutan yang berbeda sehingga akan mempengaruhi harga pokok penjualan 

dan beban usaha yang mempengaruhi besarnya laba yang akan diperoleh 

perusahaan. Apabila penggunaan metode penyusutan aktiva tetap suatu 

perusahaan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan 

mempengaruhi pendapatan yang akan dilaporkan setiap periode akuntansi. 

Besarnya beban penyusutan aktiva tetap mempengaruhi besar kecilnya 

laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, perlu diadakan evaluasi terhadap 

metode penyusutan yang diterapkan perusahaan dalam aktiva tetapnya. Aktiva di 

sini adalah aktiva tetap, yang termasuk golongan aktiva tetap yang umur atau 

masa kegunaannya telah terbatas, dan dapat diganti dengan aktiva sejenis apabila 

masa kegunaannya telah berakhir. 

Untuk mengetahui metode penyusutan yang paling tepat untuk diterapkan 

di perusahaan maka terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam 

pemilihan metode penyusutan, faktor-faktor tersebut menurut Hendriksen  

dialihbahasakan oleh Nugroho dalam bukunya Teori Akuntansi 2 (1996;90) 

terdiri dari : 

1. Hubungan penurunan nilai aktiva dengan penggunaan dan waktu; 
2. Pengaruh keusangan (obsolescence); 
3. Pola biaya reparasi dan pemeliharaan; 
4. Tingkat efisiensi aktiva tersebut; 
5. Kemungkinan perubahan dalam tingkat pendapatan. 

 
Setelah diterapkannya faktor-faktor tersebut, maka perusahaan akan 

mengetahui metode penyusutan mana yang cocok untuk diterapkan di dalam 

perusahaan. 
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 Seperti yang telah dijelaskan diatas, perusahaan harus menentukan metode 

yang tepat untuk penyusutan atas aktiva tetap yang dimiliki. Salah satu faktor 

pertimbangan atas penentuan kebijakan tersebut adalah syarat penyusutan aktiva 

tetap menurut Akuntansi dan Pajak. Menurut PSAK No.16 (Revisi 2007) dalam 

paragraf 58 menyatakan bahwa penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut 

siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan 

kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan 

maksud manajemen. Sedangkan peraturan perpajakan mengijinkan penyusutan 

aktiva tetap dimulai saat digunakan (bukan saat diperoleh) dengan syarat harus 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dirjen Pajak seperti yang diatur dalam 

uu PPh No. 17 Pasal 11 ayat (4) berikut ini: “Dengan persetujuan Direktur 

Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada 

bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai 

menghasilkan.Dengan kata lain terdapat dua macam penyusutan yang harus 

dilalkukan oleh perusahaan, yaitu dari sega akuntansi dan segi perpajakan.  

 Secara teoritis faktor tersebut perlu untuk diperhitungkan didalam memilih 

metode penyusutan, tetapi lazimnya hanya beberapa asumsi saja yang dianggap 

dominan dan akibatnya asumsi lainnya diabaikan. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian apakah faktor-faktor di atas telah sesuai dijalankan 

oleh perusahaan dalam memilih metode penyusutan atau metode penyusutan yang 

dijalankan perusahaan berdasarkan pada pengalaman dan bukan berdasarkan 

faktor-faktor yang ada. 

 Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan analisis penggunaan metode-metode 

penyusutan aktiva tetap dan selanjutnya sebagai judul skripsi adalah :  

“Analisis Perbedaan Kebijakan Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap 

Berdasar PSAK dan Berdasarkan Undang-undang Perpajakan Serta 

Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan.”   
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah penyebab perbedaan metode penyusutan aktiva tetap menurut 

akuntansi dan metode penyusutan aktiva tetap penurut perpajakan terhadap 

laba perusahaan. 

2. Apakah terdapat perbedaan antara laba berdasarkan metode penyusutan aktiva 

tetap menurut akuntansi dengan laba berdasarkan metode penyusutan aktiva 

tetap menurut perpajakan. 

 
1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian ini sejalan dengan masalah yang telah 

diuraikan dalam identifikasi masalah adalah : 

1. Untuk mengetahui penyebab perbedaan metode penyusutan aktiva tetap 

menurut akuntansi dan metode penyusutan aktiva tetap menurut perpajakan 

terhadap laba perusahaan.  

2. Untuk mengetahui bahwa laba berdasarkan metode penyusutan aktiva tetap 

menurut akuntansi berbeda dengan metode penyusutan aktiva tetap menurut 

perpajakan.  

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan data dan informasi yang berhasil diperoleh dari penelitian dan 

studi literatur, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan penerapan metode 

penyusutan, maka kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi sumbangan penilaian berupa saran atau usul dan 

sebagai bahan evaluasi dari pencatatan aktiva tetap yang selama ini dijalankan. 

2. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan dan menjadi salah satu 

sumber yang bermanfaat terutama bagi yang akan melakukan penelitian 

sejenis. 
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3. Bagi Penulis 

Diharapkan penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai perbandingan 

antara teori yang selama ini diperoleh penulis dengan kenyataan secara praktik 

pada perusahaan dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh 

Ujian Sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama. 

 
1.5 Kerangka Pemikiran 

 Aktiva tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan mempunyai nilai 

ekonomis lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Oleh karena itu, masa manfaat 

yang relatif lama tersebut memerlukan pengelolaan dan kebijakan yang cermat 

dalam penggunaan, pemeliharaan dan pencatatan aktiva. Alokasi biaya 

penyusutan aktiva tetap yang mencerminkan jasa dan partisipasi aktiva tetap 

tersebut dalam menghasilkan pendapatan perusahaan. 

 Penyusutan merupakan penurunan manfaat dan nilai aktiva tetap yang 

disebabkan oleh pemakaian dan waktu. Aktiva tetap merupakan komponen yang 

penting dalam aktiva perusahaan. Modal yang tertanam dalam wujud aktiva tetap 

relatif besar nilainya, maka besarnya pengukuran biaya aktiva tetap ini harus 

dialokasikan sebagai Matching Cost Againt Revenue, yaitu biaya yang 

dikeluarkan untuk aktiva tetap harus dibebankan atas dasar alokasi tertentu 

terhadap pendapatan yang diperoleh selama periode yang memperoleh manfaat 

dari pengeluaran. 

 Aktiva tetap merupakan aktiva perusahaan yang tidak dimaksudkan untuk 

dijual kembali, melainkan untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun atau lebih dari satu siklus 

operasi perusahaan. Pengertian penyusutan menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (2004;17.1) adalah sebagai berikut : 

 “Penyusutan adalah alokasi jumlah aktiva yang dapat disusutkan 
sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode 
akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun 
tidak langsung.” 

 
 Penyusutan bukan merupakan penilaian, tetapi merupakan alat untuk 

alokasi biaya. Aktiva tidak disusutkan berdasarkan penurunan nilai pasar 
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wajarnya, tetapi berdasarkan pembebanan sistematik pada perkiraan beban 

(expenses). Penyusutan didefenisikan sebagai proses akuntansi untuk 

mengalokasikan harga pokok aktiva tetap pada beban dengan cara yang sistematik 

dan rasional dalam periode-periode yang mengambil manfaat dari penggunaan 

aktiva tersebut. 

 Pembebanan penyusutan merupakan suatu pengakuan terhadap penurunan 

nilai ekonomis dari suatu aktiva tetap dimana terdapatnya perbedaan antara 

pengakuan penyusutan sebagai biaya (cost) dengan pengakuan biaya pada 

umumnya, dimana biaya yang dikeluarkan untuk penyusutan merupakan biaya 

yang tidak memerlukan pengeluaran tunai (non cash expenses). 

Penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004; PSAK 

no.16:16.2) adalah sebagai berikut : 

Metode penyusutan aktiva dari segi akuntansi terdiri dari : 

1. Metode penyusutan berdasarkan waktu, yaitu: 

Metode garis lurus, metode pembebanan yang menurun yang terdiri dari : 

metode jumlah angka tahun dan metode saldo ganda menurun. 

2. Metode penyusutan berdasarkan penggunaan yaitu: metode jam jasa dan 

metode jumlah unit produkasi. 

3. Metode penyusutan yang berdasarkan criteria lainnya, yaitu: metode 

berdasarkan jenis dan kelompok anuitas, metode system persediaan. 

Metode yang dapat digunakan dalam perpajakan hanya metode garis lurus 

dan saldo menurun dimana aktiva tetap dibagi atas kelompok bangunan dan bukan 

banguanan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang perpajakan No.7 tahun 1983 

tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 

undang-undang no.17 tahun 2000. Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode 

Modified Accelerate Cost Recovery System (MCARS) yang terjemahan bebasnya 

dapat diartikan sebagai Modifikasi Sistem Biaya Dipercepat. 

 Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka perlu diketahui faktor-faktor 

yang harus dipertimbangkan dalam menentukan beban penyusutan setiap periode 

atau dengan kata lain setiap jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk penyusutan 

akan sangat tergantung pada : 
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1. Harga perolehan asset (Asset cost); 

2. Nilai sisa (Residual value); 

3. Masa manfaat (Useful life); 

4. Pola pemakaian (Pattern of use). 

Penyusutan merupakan penurunan manfaat dari nilai aktiva tetap yang 

disebabkan oleh pemakaian dan waktu, maka besarnya penurunan tersebut harus 

dihitung dan dialokasikan sebagai biaya produksi yang akhirnya akan 

dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh pada suatu periode akuntansi 

tertentu. Maka faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan seperti dikatakan di 

atas harus diperhitungkan dengan cermat dan tepat. Pemilihan metode penyusutan 

menurut Hendriksen dialihbahasakan oleh Nugroho dalam bukunya Teori 

Akuntansi 2 (1996;90) dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Hubungan penurunan nilai aktiva dengan penggunaan dan waktu; 
2. Pengaruh keusangan (obsolestence); 
3. Pola biaya reparasi dan pemeliharaan; 
4. Tingkat efisiensi aktiva tersebut; 
5. Kemungkinan perubahan dalam tingkat pendapatan. 

 
Penurunan nilai suatu aktiva karena penggunaan mungkin disebabkan oleh 

memburuknya fisik dari suatu aktiva dan konsumsi melalui penggunaannya, 

sedangkan untuk pengaruh dari keusangan ini bisa diakibatkan karena kemajuan 

teknologi dan perubahan selera dari masyarakat. Pada pola reparasi dan 

pemeliharaan harus diketahui apakah nilai-nilainya konstan setiap periode atau 

mengalami kenaikan. Setelah mengkaji apakah faktor-faktor ini diterapkan, 

barulah kita bisa mengetahui metode penyusutan yang paling tepat untuk 

diterapkan di perusahaan. 

Kecermatan dan ketepatan dalam memilih metode penyusutan ini penting 

karena pemilihan metode menyebabkan perubahan pembebanan biaya 

penyusutan. Biaya penyusutan dibebankan sebagai : 

1) Biaya overhead pabrik, yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi 

akan mempengaruhi harga pokok penjualan; 

2) Biaya penjualan dan biaya administrasi umum akan mempengaruhi besarnya 

beban usaha. 
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Besarnya pembebanan biaya penyusutan akan mempengaruhi besarnya 

harga pokok penjualan dan beban usaha yang akhirnya mempengaruhi besarnya 

laba perusahaan dalam laporan rugi laba. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas maka penulis megajukan 

hipotesa sebagai berikut: terdapat perbedaan signifikan antara metode penyusutan 

aktiva tetap menurut akuntansi dengan metode penyusutan aktiva tetap menurut 

perpajakan terhadap laba perusahaan. 

Adapun yang melakukan penelitian sebelumnya, yaitu saudari Asteria 

Dwiyanti, dengan judul penelitian “Analisis Perbandingan Hasil Penyusutan 

Aktiva Tetap Berdasarkan Metode Garis Lurus Dengan Metode Saldo 

Menurun Ganda dan Pengaryhnya Terhadap Pajak Penghasilan”. Dengan 

hasil:  

1. Perusahaan menggunakan metode saldo menurun ganda dalam menghitung 

biaya penyusutan mesin untuk keperluan fiskal perusahaan. Metode ini lebih 

mencerlinkan laba yang sebenarnya, karena pada awal masa manfaatnya 

mesin dapat menghasilkan output yang lebih besar daripada tahun-tahun 

berikutnya. Oleh karena itu, biaya penyusutan harus disesuaikan dengan 

manfaat yang diberikan, lebih besar daripada awal masa manfaataktiva dan 

semakin lama semakin mengecil. 

2. Perusahaan dapat juga menggunakan metode penyusutan lain yaitu metode 

garis lurus. Metode ini mengasumsikan bahwa manfaat yang diberikan mesin-

mesin tersebut akan sama besarnya setiap tahun selama umur mesin tersebut, 

sehingga biaya penyusutan yang dibebankan sama besarnya selama umur 

aktiva. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, maka metode penyusutan mesin yang sesuai 

untuk perusahaan adalah metode saldo menurun ganda, karena hal ini 

merupakan strategi perusahaan dalam menggunakan modal usahanya secara 

tepat yaitu pada saat perusahaan berdiri, perusahaan akan membayar pajak 

penghasilan lebih kecil dan kemudian pada tahun-tahun selanjutnya pajak 

yang dibayar akan menjadi lebih besar tetapi pada saat tersebut perusahaan 

telah berkembang. 
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4. Walaupun pada akhirnya penggunaan metode penyusutan aktiva tetap yang 

berbeda akan menghasilkan akumulasi beban pajak yang sama, namun 

perbedaan penyusutan pada setiap tahunnya menjadi masalah penting bagi 

perkembangan perusahaan. Perusahaan akan dapat mengalokasikan 

keuntungan perusahaan yang diperolehnya melalui penggunaan metode 

penyusutan yang tepat, untuk berbagai perusahaan lainnya yang cukup 

penting. Biaya penyusutan yang berbeda akan mempengaruhi perhitungan 

penghasilan kena pajak, dan pada akhirnya akan menimbulkan perbedaan 

dalam besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. 

 
Adapun bagan kerangka pemikiran dari uraian di atas adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 1.1 
Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laba 
Komersial 

Perbedaan Perhitungan 

Beban 
Penyusutan 

Menurut SAK 
No. 16 

Penyusutan 
Menurut UU 

Perpajakan KUP 
Pasal 17 

Bagian 
Perpajakan 

Laporan 
Keuangan 

Fiskal 

Bagian 
Akuntansi 

Laporan 
Keuangan 
Komersial 

Laba 
Fiskal 

Perusahaan 

Perbedaan Laba Rugi Menurut UU 
Pepajakan dan Komersial 



 10

1.6 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Metode Deskriptif Analisis 

Suatu metode yang berusaha mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, menyajikan serta menganalisisnya sehingga dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti. 

2. Metode Historis 

Metode berdasarkan data historis yang ada pada perusahaan dilakukan dengan 

cara membaca dan mempelajari arsip-arsip yang ada dalam perusahaan yang 

diteliti. 

 

1.6.1 Teknik Pengumpulan data 

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, 

penulis menggunakan teknik penelitian yang besifat studi survey sedangkan 

metode penelitian adalah metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan 

keadaan sebenarnya berdasarkan kenyataan, dilakukan dengan cara mengajukan 

dan menyajikan data yang dipakai. Adapun data yang digunakan adalah data 

historis, dimana data tersebut diperoleh dari data historis perusahaan selama 3 

tahun.    

 

1.6.2 Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya terdapat 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Dimana variabel ini didukung oleh 

indikator yang berguna sebagai acuan apakah variabel tersebut berhasil atau tidak. 

Berdasarkan judul skripsi yang diajukan yaitu “Analisis Perbedaan Kebijakan 

Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Berdasar PSAK  dan 

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan Serta Pengaruhnya Terhadap 

Laba Perusahaan.”   
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 Maka terdapat 2 variabel yang akan dianalisis hubungannya yaitu : 

1. Variabel 1 

Berdasarkan hipotesis di Bab I maka variabel 1 adalah “Ketepatan Kebijakan 

Penerapan Metode Penyusutan Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan 

Menurut Undang-Undang Perpajakan.”   

2. Variabel 2 

Berdasarkan hipotesis di Bab I maka variabel 2 adalah “Pengaruh Penggunaan 

Metode Penyusutan yang Diterapkan Berdasarkan Akuntansi Dengan Metode 

Penyusutan Berdasarkan Pajak  Terhadap Laba Perusahaan.” 

 
1.7 Lokasi Penelitian 

Untuk keperluan penyusunan skripsi ini, penulis melakukan Survey pada 

Pojok Bursa Efek Jakarta (BEJ) Universitas Widayatama yang berlokasi di jalan 

Cikutra No. 204 Bandung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan september 2008 

sampai dengan Desember 2008. 


