
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Analisis dan Kebijakan 

2.1.1 Pengertian Analisis dan Kebijakan 

Pengertian analisis menurut Lexy J.M. dalam bukunya yang berjudul 

Metodologi Penelitian Kualitatif (2003:103) adalah sebagai berikut: 

“Proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, 
kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang akhirnya diangkat 
menjadi teori substantif.” 
 

Pengertian kebijakan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 

(2005;122) adalah sebagai berikut :  

“Kebijaksanaan, kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep pokok 
dan asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu 
pekerjaan, konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan 
suatu kepemimpinan dan cara bertindak (tentang berorganisasi, 
pemerintahan dan sebagainya).” 

 

2.2 Aktiva Tetap 

2.2.1 Pengertian Aktiva Tetap 

Pengertian aktiva tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam 

PSAK no.16 (2007;16.2) adalah : 

“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.” 
 
Kieso and Weygandt (2001;211) mengemukakan : 

“Property, plant and equipment are properties of a durable nature used 

in the regular operations of the business .” 

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa aktiva tetap adalah harta yang dimiliki 

perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan yang 

umumnya lebih dari satu periode akuntansi. 
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2.2.2 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 tidak dimiliki sebagai suatu invesatasi atau 
untuk dijual kembali; 

5. Mempunyai manfaat relatif permanen (lebih dari satu periode 
akuntansi atau lebih dari satu tahun). 

  

2.2.3 Pengakuan Aktiva Tetap 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam PSAK no.16 (2007;16.3) 

mengemukakan bahwa : 

“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.” 
 

Klasifikasi Aktiva Tetap 

Menurut Meigs, et al (2001;338) mengemukakan bahwa aktiva tetap yang 

dipergunakan dalam operasi perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

1. Tangible plant assets : 

The term “ tangible “ denotes physical substance, as exemplified by land, 

a building, or a machine. This category may be sub dividend into two 

distinct classifications : 

a)  Plan property subject to depreciation; included are plant assets of   

limited useful life such as buildings and office equipment. 

b) Land, the only plant assets not subject to depreciation is land, which 

has an unlimited term of existence. 

2. Intangible assets : 

The term “ intangible assets “ is used to describe assets which are used in 

the operation of the business but have no physical substance and are non 

current. Examples included patents, copyright, trase marks franchises, and 



 14

goodwill. Current assets such as account receivable or prepaid rent are 

not included in the intangible classification, even though they are lacking 

in the physical substance. 

3. Natural resources 

A site acquired for the purpose of extracting or removing some valuable 

resource such as oil, minerals, or timber is classified as a natural 

resource, not as land. This type of plant assets is gradually converted into 

inventory as the natural resources is extracted from the site. 

 

Penulis menyimpulkan bahwa aktiva tetap dapat dibagi atas 3 kelompok 

besar yaitu : 

1. Aktiva berwujud yang dapat dibagi menjadi : 

a) Aktiva yang disusutkan, seperti gedung, mesin-mesin, dan peralatan 

kantor; 

b) Aktiva yang tidak dapat disusutkan, seperti tanah. 

2. Aktiva tidak berwujud, seperti patent, hak cipta, merk dagang, goodwill, 

dan lain-lain. 

3. Sumber daya alam, yaitu aktiva tetap yang dideplesi, misalnya tanah-tanah 

pertambangan. 

 

2.2.4    Pengeluaran-pengeluaran Setelah Perolehan 

Pengeluaran-pengeluaran selama masa ekonomis suatu asset biasanya 

tetap dilakukan, meskipun telah diperoleh dan dioperasikan dalam proses 

pembentukan pendapatan. Pengeluaran-pengeluaran tersebut meliputi : 

1. Maintenance and Repair ( Pemeliharaan dan Reparasi); 

2. Rearrangement (Perancangan Kembali); 

3. Replacement (Penggantian); 

4. Addition and Betterments (Penambahan dan Perbaikan). 
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2.2.4.1 Maintenance and Repair (Pemeliharaan dan Reparasi) 

Diperlukan untuk mempertahankan aktiva agar tetap dalam kondisi yang 

baik. Maintenance (pemeliharaan) dilakukan jika tidak terjadi kerusakan, 

sedangkan repair (perbaikan) dilakukan jika terjadi kerusakan pada aktiva. 

Pengeluaran semacam ini biasanya berulang dan tidak akan meningkatkan 

manfaat aktiva maupun memperpanjang umurnya, jadi pengeluaran ini akan 

dibebankan sebagai expense tahun berjalan. Karena pada umumnya pemeliharaan 

ini bersifat biasa (ordinary) dan berulang (recurring) dan tidak menambah umur 

ekonomis asset yang bersangkutan, maka pengeluaran dicatat sebagai revenue 

expenditure (expenses). Bila pengeluaran bersifat biasa (ordinary) dan 

mempunyai manfaat hanya pada periode berjalan diperlakukan sebagai revenue 

expenditure dengan mendebet rekening expense, tetapi apabila bersifat luar biasa 

(extraordinary) dan menambah umur ekonomis, misalnya diperlakukan sebagai 

capital expenditure dengan mendebet rekening accumulated depreciation. Tarif 

penyusutan ditetapkan kembali sesuai taksiran umur ekonomis yang baru 

diperhitungkan dari nilai buku yang baru (nilai buku setelah didebet ke rekening 

accumulated depreciation). Sedangkan apabila pengeluaran ini menambah 

kapasitas atau meningkatkan efisiensi diperlukan sebagai capital expenditure 

dengan mendebet rekening plant asset yang bersangkutan. 

 

2.2.4.2 Rearrangement (Perancangan Kembali) 

Merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk menata kembali peralatan 

agar diperoleh tingkat yang lebih tinggi. Bila pengeluaran mempunyai masa 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi diperlakukan sebagai capital 

expenditure dengan mendebet rekening asset tersendiri kemudian disusutkan 

secara sistematis dan rasional selama umur ekonomisnya. Bila pengeluaran ini 

mempunyai manfaat hanya satu periode akuntansi atau kurang diperlakukan 

sebagai revenue expenditure dengan mendebet rekening expense. 
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2.2.4.3 Replacement (Penggantian) 

Penggantian adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti aktiva tetap 

atau suatu bagian aktiva tetap dengan unit yang baru yang mempunyai tipe yang 

sama. Penggantian bagian-bagian yang biayanya cukup besar akan membuat 

harga perolehan bagian tersebut dihapuskan dari perkiraan aktiva dan diganti 

dengan harga perolehan yang baru. Begitu juga dengan akumulasi penyusutan 

untuk bagian yang diganti akan turut dihapuskan. 

 

Misalnya : 

Harga perolehan sebuah mesin Rp 10.000.000,00 sesudah didepresiasikan 70%, 

sebuah suku cadang yang diperkirakan harga perolehannya sebesar 20% dari 

harga perolehan mesin diganti dengan suku cadang baru yang harganya                      

Rp 3.000.000,00. 

Perhitungannya : 

Harga perolehan suku cadang yang diganti : 

20% x Rp 10.000.000,00     = Rp 2.000.000,00 

Akumulasi depresiasi : 70% x Rp 2.000.000,00  = Rp 1.400.000,00

Rugi sebesar nilai buku suku cadang yang diganti  = Rp    600.000,00 

 
Jurnal : 

dr. Akumulasi depresiasi mesin Rp 1.400.000,00 

Rugi penggantian suku cadang Rp    600.000,00 

cr.           Mesin      Rp 2.000.000,00 

 

dr. Mesin    Rp 3.000.000,00 

cr.           Kas       Rp 3.000.000,00 

 

2.2.4.4 Addition and Betterment (Penambahan dan Perbaikan) 

Perluasan fasilitas yang sudah ada disebut dengan addition, sedangkan 

penambahan atau perbaikan manfaat aktiva disebut betterment. Jika tidak terjadi 

penggantiaan suku cadang aktiva, maka pengeluarannya harus ditangguhkan 
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dengan menambah nilai tersebut pada cost aktiva. Pengeluaran ini diperlakukan 

sebagai capital expenditure yang kemudian disusutkan selama umur 

ekonomisnya. 

 

2.3  Perolehan Aktiva Tetap 

Dasar penilaian aktiva tetap ini umumnya adalah historical cost yang 

diukur dari harga cash (tunai) atau cash equivalent (setara kas) dalam 

mendapatkan aktiva tersebut dan membawanya ke lokasi serta kondisi yang 

diperlukan sesuai dengan tujuan perolehannya. 

Sesudah aktiva tetap diperoleh dan dalam masa penggunaannya maka 

untuk aktiva yang umurnya tidak terbatas seperti tanah, dilaporkan dalam neraca 

sebesar harga perolehannya. Untuk aktiva yang umurnya terbatas dicantumkan 

dalam neraca sebesar harga perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan, harga 

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan ini disebut nilai buku. 

Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara yang masing-masing 

cara perolehannya akan mempengaruhi harga perolehannya. Cara perolehan aktiva 

tetap sebagai berikut : 

1. Pembelian tunai; 

2. Pembelian angsuran; 

3.   Perolehan melalui cara pertukaran (trade ins); 

4.   Perolehan dengan penerbitan surat berharga; 

5.   Perolehan dengan membuat sendiri; 

6.   Perolehan dengan hadiah atau sumbangan/hibah/donasi; 

7.   Perolehan dengan cara sewa guna (leasing). 

 

2.3.1 Pembelian Tunai 

Untuk pembelian tunai atas aktiva tetap, harta yang diperoleh secara tunai 

dicatat sebesar jumlah uang yang dibayarkan, termasuk seluruh pengeluaran 

insidental yang berhubungan dengan pembelian atau persiapan untuk 

penggunaannya. 



 18

Jadi aktiva tetap yang dibeli tunai harus dicatat sebesar harga 

perolehannya termasuk biaya yang dibebankan untuk memperoleh aktiva tetap 

sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan. 

Pencatatannya adalah sebagai berikut : 

dr. Aktiva tetap  XX 

cr. Kas    XX 

 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam PSAK no.16 (2007;16.5), 

untuk aktiva tetap yang diperoleh dengan cara pembelian adalah : 

“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 cost); 
c. Biaya pemasangan (installation cost); dan 
d. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.” 

 

Berdasarkan uraian di atas, untuk aktiva tetap yang diperoleh dengan 

pembelian tunai, kita lebih mudah untuk menentukan komponen-komponen biaya 

yang termasuk biaya perolehannya. Perlakuan aktiva yang diperoleh secara kredit 

penilaiannya disamakan dengan harga tunai dan Standar Akuntansi Keuangan 

menyatakan dalam PSAK no.16 (2007;16.5) tentang aktiva tetap ditangguhkan 

melampaui jangka waktu kredit normal sebagai berikut: 

“Jika pembayaran untuk suatu aktiva tetap ditangguhkan melampaui 
jangka waktu kredit normal, biayanya adalah yang disamakan 
dengan harga tunai; perbedaan antara jumlah ini dan pembayaran 
total diakui sebagai beban bunga selama periode kredit selama tidak 
dikapitalisasi menurut perlakuan alternatif Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan No. 26 tentang Akuntansi Bunga untuk Periode 
Konstruksi.” 
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Bila terjadi pembelian secara bersama-sama tanpa identifikasi satu per satu 

(lump sum/basket purchase) maka diadakan alokasi yang wajar berdasarkan nilai 

relatif pasar. 

Misalnya : 

Dibeli tanah, bangunan, mesin secara lump sum sebesar 2 milyar, maka alokasi 

historical cost untuk setiap aktiva sebagai berikut : 

 nilai relatif pasar alokasi 

Tanah 400 4/15 x 2 M 

Bangunan 500 5/15 x 2 M 

Mesin 600 6/15 x 2 M 

     

Bila tidak diketahui nilai pasar keseluruhan plant asset yang dibeli, maka 

harus diadakan taksiran secara wajar dan di disclosure. Apabila setelah itu 

kemudian diketahui harga masing-masing maka perlu disesuaikan. Standar 

Akuntansi Keuangan mengemukakan dalam PSAK no. 16 (2007;16.6) adalah : 

“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.” 

 

 2.3.2    Pembelian Angsuran 

Dalam kapitalisasi untuk menentukan harga perolehan aktiva tetap dari 

pembelian angsuran adalah nilai tunainya. Jadi unsur bunga tidak dapat 

dikapitalisir, melainkan diakui sebagai expense di tahun berjalan. Penentuan nilai 

tunai dapat dilakukan mengacu pada harga pasar atau dihitung menggunakan Net 

Present Value berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perolehan 

aktiva tersebut. 

Jadi pencatatannya yang harus dilaksanakan pada saat perolehan adalah :  

dr. Aktiva tetap  XX 

cr. Utang    XX 

 Kas    XX 
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Dan pencatatan pada saat pembayaran angsuran adalah : 

dr. Utang   XX 

      Biaya bunga  XX 

cr. Kas    XX 

 

 2.3.3    Perolehan Melalui Cara Pertukaran (Trade Ins)  

Untuk aktiva tetap yang diperoleh melalui pertukaran menurut Standar 

Akuntansi Keuangan dalam PSAK no. 16 (2007;16.6) adalah : 

“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 sejumlah setiap kas atau setara kas yang 
ditransfer.” 
 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertukaran harta non 

moneter dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : 

1.  Pertukaran aktiva tidak sejenis (dissimiliar asset general case) 

     Yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama, misalnya 

pertukaran tanah dengan mesin atau dengan gedung. 

      Pencatatannya adalah sebagai berikut : 

      dr. Harta baru    XX 

       Akumulasi penyusutan harta lama XX 

      cr.  Harta lama     XX 

   Kas      XX 

   Laba      XX 

 dr. Harta baru    XX 

  Akumulasi penyusutan harta lama XX 

  Rugi     XX 

 cr.  Harta lama     XX 

   Kas      XX 
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2. Pertukaran aktiva yang sejenis (similar assets/special case) 

 Yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama, misalnya 

pertukaran mesin lama dengan mesin baru, kendaraan lama dengan kendaraan 

baru, dan lain-lain. 

 Pencatatannya adalah sebagai berikut : 

 dr. Harta baru    XX 

  Akumulasi penyusutan harta lama XX 

 cr.  Harta lama     XX 

   Laba      XX 

 
2.3.4 Perolehan dengan Penerbitan Surat Berharga 

Apabila  perolehan aktiva dilakukan dengan cara penerbitan surat-surat 

berharga misalnya dengan menerbitkan saham atau obligasi. Jika aktiva tetap 

diperoleh dengan menukarkannya dengan surat-surat berharga sendiri maka 

perolehan dari aktiva tetap tersebut didasarkan atas harga pasar dari surat-surat 

berharga tersebut. Bila surat berharga tersebut tidak mempunyai nilai pasar 

tertentu, maka harga perolehan dari aktiva tetap tersebut didasarkan atas taksiran 

nilai pasar yang layak dari aktiva tetap tersebut. Kadang-kadang harga pasar surat 

berharga dan aktiva tetap yang ditukar kedua-duanya tidak diketahui, dalam 

keadaan seperti ini nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan 

perusahaan. Nilai pertukaran ini diakui sebagai dasar pencatatan perolehan aktiva 

tetap dan nilai-nilai surat berharga yang dikeluarkan. 

Selisih yang terjadi antara nominal surat berharga dengan harga perolehan 

aktiva akan dicatat ke dalam agio atau disagio. 

Pencatatannya adalah sebagai berikut : 

dr. Aktiva tetap  XX 

cr. Saham    XX 

 Agio    XX 

Perolehan aktiva dengan cara ini tidak akan menghasilkan laba ataupun 

rugi, karena selisih akan dimasukkan sebagai agio atau disagio surat berharga 

tersebut. 
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2.3.5 Perolehan dengan Membuat Sendiri 

Adakalanya suatu perusahaan memperoleh aktiva dengan cara membuat 

sendiri yang tujuannya adalah untuk memanfaatkan fasilitas yang menganggur, 

menghemat biaya konstruksi atau untuk memperoleh kualitas konstruksi yang 

lebih baik. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam PSAK no. 16 (2007;16.5) 

mengemukakan : 

“Jika suatu perusahaan membuat aktiva serupa untuk dijual dalam 
keadaan usaha normal, biaya perolehan aktiva biasanya sama dengan 
biaya memproduksi aktiva untuk dijual. Karenanya, setiap laba 
internal dieliminasi dalam menetapkan biaya tersebut. Demikian pula 
biaya dari jumlah yang abnormal dari bahan baku yang tak terpakai, 
tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terjadi dalam memproduksi 
suatu aktiva yang dikonstruksi sendiri tidak dimasukkan dalam biaya 
perolehan aktiva.” 
 
Ada beberapa alasan mengapa suatu perusahaan membangun sendiri 

aktiva tetapnya (acquisition by self construction) antara lain : 

1) Untuk mendapatkan kualitas dari konstruksi yang lebih baik; 

2) Untuk memanfaatkan idle capacity; 

3) Untuk mendapatkan biaya yang lebih murah. 

Jadi, harga perolehan aktiva tetap yang dibangun atau dibuat sendiri 

meliputi seluruh biaya yang terjadi selama pembuatan aktiva tetap tersebut hingga 

siap untuk dipergunakan. 

 
2.3.6 Perolehan dengan Hadiah atau Sumbangan/Hibah/Donasi 

Jika aktiva tetap diperoleh dari sumbangan maka tidak ada pengeluaran 
yang dilakukan perusahaan, kalaupun ada biasanya jumlahnya relatif sangat kecil 
dibandingkan dengan nilai aktiva yang diperoleh. Meskipun tidak ada pengeluaran 
yang dilakukan, perusahaan tetap harus mencatat aktiva tersebut berdasarkan 
harga pasarnya atau jika tidak ada berdasarkan harga taksiran. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007;16.7) adalah : 

“Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar 
harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan 
akun modal donasi.” 
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Pencatatannya adalah sebagai berikut : 

dr. Aktiva tetap  XX 

cr. Modal donasi   XX 

Perkiraan “modal donasi” akan ditempatkan sebagai komponen hak pemegang 

saham di neraca. 

 

2.3.7 Perolehan dengan Cara Sewa Guna (leasing) 

Pengertian sewa guna usaha (leasing) menurut Surat Keputusan Bersama 

Menteri Keuangan, perdagangan, dan Menteri Perindustrian No. 32/M/SK/2/1974 

yang dikemukakan oleh Standar Akuntansi Keuangan (2007;30.1) adalah sebagai 

berikut : 

“Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam 
bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu 
perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan 
pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih 
(optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang 
modal yang bersangkutan untuk memperpanjang jangka waktu 
leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.” 
 

Pencatatan cara perolehan ini tergantung dari jenis leasing yang diambil 

oleh perusahaan. Ada 2 cara sewa guna usaha yaitu : 

(1)  Capital lease 

      Aktiva yang diperoleh dengan cara ini dicatat sebagai aktiva tetap dalam 

kelompok tersendiri harus diamortisasikan. Kewajiban sewa guna usahanya 

pun disajikan terpisah dari kewajiban lainnya. Biasanya cara ini diambil bila 

aktiva disewa lebih dari 2 (dua) tahun dan pada akhirnya akan dibeli. 

(2)  Operating lease 

 Bila perusahaan memilih cara ini maka pencatatan angsuran tiap bulan tidak 

dianggap sebagai aktiva tetap tetapi langsung merupakan biaya sewa aktiva 

yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa 

guna usaha, meskipun pembayarannya dilakukan dalam jumlah yang tidak 

sama setiap periode. 
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2.4 Prinsip Penilaian Aktiva Tetap 

Penilaian aktiva tetap dinyatakan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan 

aktiva tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan harga perolehan aktiva tetap menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (2007;16.2) adalah : 

“Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar 
imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada 
saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam 
kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.” 
 

 Apabila aktiva tetap diperoleh dari pertukaran maka harga pasar aktiva 

yang diserahkan dipakai sebagai ukuran harga perolehan aktiva yang diterima. 

Apabila harga pasar aktiva yang diserahkan tidak diketahui, maka harga pasar 

aktiva yang diterima dicatat sebagai harga perolehan aktiva tersebut. 

 Aktiva yang umurnya tidak terbatas seperti tanah, dilaporkan dalam neraca 

sebesar harga perolehannya, sedangkan untuk aktiva tetap yang umurnya terbatas 

dicantumkan dalam neraca sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi 

depresiasi/deplesi. 

 
2.4.1 Pengeluaran-pengeluaran Aktiva Tetap 

Selama penggunaan aktiva tetap, kita tidak bisa menghindari pengeluaran-

pengeluaran untuk aktiva tetap tersebut. Pengeluaran ini perlu dianalisis karena 

kemungkinan ada pengaruhnya terhadap harga pokok yang akhirnya akan 

mempengaruhi biaya penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan 

dengan perolehan dan penggunaan aktiva tetap dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

1) Pengeluaran modal (capital expenditure), adalah pengeluaran-pengeluaran 

untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu 

periode akuntansi. Pengeluaran-pengeluaran ini dicatat dalam rekening 

aktiva (dikapitalisasi). 

2) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure), adalah pengeluaran-

pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam 

periode akuntansi yang bersangkutan. Pengeluaran-pengeluaran ini dicatat 

dalam rekening biaya. 
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Dasar pertimbangan pencatatan pengeluaran untuk aktiva tetap adalah 

berapa lama manfaat tersebut dapat dirasakan, hanya satu periode atau lebih dari 

satu periode akuntansi. Pengeluaran yang dikelompokkan dalam pengeluaran 

pendapatan (revenue expenditure)  adalah : 

1) Jumlah pengeluaran yang relatif kecil; 

2) Manfaat yang dirasakan di masa yang akan datang tidak begitu berarti; 

3) Sulit untuk mengukur manfaat di masa yang akan datang. 

Sedangkan pengeluaran yang dikelompokkan dalam pengeluaran modal (capital 

expenditure) adalah pengeluaran yang secara jelas akan memberikan manfaat 

untuk periode-periode yang akan datang. 

 
2.5 Penyusutan Aktiva Tetap 

2.5.1 Pengertian Penyusutan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam PSAK no. 17 (2007;17.1) 

adalah : 

“Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat 
disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Aktiva yang 
dapat disusutkan adalah aktiva yang : 
1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode 

akuntansi; 
2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas; 
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi 

atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan, atau untuk 
tujuan administrasi. 

Masa manfaat adalah : 
1. Periode suatu aktiva yang diharapkan digunakan oleh 

perusahaan; atau 
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari 

aktiva oleh perusahaan.” 
 
Pembebanan penyusutan merupakan suatu pengakuan terhadap penurunan 

nilai ekonomis suatu aktiva tetap. Perbedaan pengakuan penyusutan sebagai 

beban (expense) pada umumnya adalah bahwa penyusutan merupakan beban yang 

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

ekonomis atau kas terjadi pada saat perolehan aktiva dan jumlah inilah yang 
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merupakan jumlah nilai yang dialokasikan sebagai beban penyusutan selama 

umur ekonomis aktiva tetap yang bersangkutan. 

 
2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Alokasi Biaya 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan alokasi biaya  adalah : 

1)   Nilai perolehan aktiva; 

2)   Nilai residu atau nilai sisa; 

3)   Umur manfaat; 

4)   Pola pemakaian. 

 

2.5.2.1 Nilai Perolehan Aktiva 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007;16.2), nilai perolehan atau 

biaya perolehan adalah sebagai berikut : 

“Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar 
imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada 
saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam 
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.” 

 

2.5.2.2 Nilai Residu atau Nilai Sisa 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007;16.2), nilai sisa adalah : 

“Jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa 

manfaat suatu aktiva setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.” 

Jadi, nilai sisa merupakan jumlah yang dapat secara wajar diperkirakan 

akan direalisir pada saat asset didisposisi (dihentikan pemakaiannya). 

 

2.5.2.3 Umur Manfaat 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007;16.2), umur manfaat adalah : 

“ 1.    Periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan 

2.  Jumlah Produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh 

dari aktiva oleh perusahaan.” 
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Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007;17.5), umur manfaat 

adalah: 

“Masa manfaat dari suatu aktiva yang dapat disusutkan harus 
diestimasi setelah mempertimbangkan faktor berikut : 
a.  Taksiran aus dan kerusakan fisik (physical wear and tear); 
b.  Keusangan; 
c.   Pembatasan  hukum atau lainnya atas penggunaan aktiva.” 
 
Jadi, aktiva tetap selain tanah mempunyai masa umur ekonomis yang 

terbatas, yang dipengaruhi oleh : 

1.   Faktor fisik, yang meliputi : 

a) Pemakaian dan kecatatan (wear and tear), yaitu kemunduran kondisi fisik 

akibat penggunaan; 

b) Kemerosotan nilai dan pembusukan (deterioration and decoy), yaitu 

 kemunduran kondisi akibat umur yang makin tua (faktor internal); 

c) Kerusakan atau destruksi (damage atau destruction), yaitu kemunduran

 kondisi fisik akibat umur yang lebih disebabkan faktor eksternal. 

2.   Faktor fungsional atau ekonomis, yang meliputi : 

a) Ketidaklayakan (inadequancy), yaitu penurunan manfaat karena 

perkembangan perusahaan yang mengakibatkan asset jadi tidak memadai 

(permintaan pasar, dan lain-lain); 

b) Supersesion, yaitu penurunan manfaat karena perkembangan teknologi 

sehingga ada asset yang lebih canggih dan efisien dengan harga yang lebih 

murah; 

c) Keusangan (obsolescence), yaitu penurunan manfaat yang tidak tercakup 

dalam inadequancy maupun supersesion. 

 
2.5.2.4 Pola Pemakaian 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007;16.8), pola pemakaian 

adalah: 

“Jumlah dapat disusutkan (depreciable) suatu aktiva tetap harus 
dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya “. Metode 
penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan keekonomian 
aktiva (the pattern in which the asset’s economic benefits are consumed 
by the enterprise) oleh perusahaan.” 
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2.6 Faktor-faktor yang Harus Diperhatikan dalam Memilih Metode 

Penyusutan 

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih metode penyusutan 

menurut Hendriksen yang dialihbahasakan oleh Marianus Sinaga (1997:98) 

adalah sebagai berikut : 

1.   Hubungan antara penurunan nilai aktiva dengan penggunaan dan waktu 

a) Nilai aktiva menurun karena fungsi penggunaan dan 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 proporsional terhadap 

penggunaan, gunakan metode beban variable. 

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

gunakan metode garis lurus. 

c) Biaya reparasi dan pemeliharaan bersifat konstan dan menurun sepanjang 

usia aktiva, gunakan metode beban meningkat. 

d) Biaya reparasi dan pemeliharaan meningkat, gunakan metode saldo 

menurun ganda. 

4.  Kemungkinan perubahan dalam pendapatan perusahaan terhadap penggunaan 

aktiva. 

a) Pendapatan bersifat proporsional terhadap penggunnaan, gunakan metode 

beban variable. 

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

lurus. 

c) Pendapatan bersifat konstan dan meningkat sepanjang usia aktiva, 

gunakan metode beban meningkat. 
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d) Pendapatan bersifat menurun/ketidakpastian mengenai pendapatan selama 

tahun-tahun belakangan, gunakan metode beban menurun. 

5.   Tingkat efisiensi operasi aktiva yang bersangkutan 

a) Efisiensi operasi relatif konstan sepanjang umur aktiva, gunakan metode 

garis lurus. 

b) Efisiensi operasi relatif konstan/meningkat sepanjang umur aktiva, 

gunakan metode beban meningkat. 

c) Efisiensi operasi menurun sepanjang umur aktiva, gunakan metode beban 

menurun. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan 

beberapa kriteria penilaian kebijakan dalam penggunaan metode penyusutan garis 

lurus, yaitu : 

1)   Hubungan antara penurunan nilai aktiva dengan penggunaan dan waktu 

Dimana manfaat mendatang akan menurun sebagai suatu fungsi waktu 

ketimbang sebagai fungsi penggunaan. 

2)   Pengaruh keusangan 

 Tidak terdapat pengaruh keusangan pada aktiva tetap perusahaan. 

4) Pola biaya reparasi dan pemeliharaan 

Biaya reparasi dan pemeliharaan perusahan bersifat konstan sepanjang 

usia aktiva. 

5) Kemungkinan perubahan dalam tingkat pendapatan 

Pendapatan perusahaan bersifat konstan sepanjang usia aktiva. 

6) Tingkat efisiensi operasi aktiva yang bersangkutan 

Efisiensi operasi perusahan relatif konstan sepanjang umur aktiva. 

 

2.6.1 Keunggulan dan Kelemahan Metode Penyusutan 

 Metode penyusutan yang rasional dan sistematis paling umum digunakan 

adalah penyusutan garis lurus, jumlah angka tahun dan saldo menurun ganda. 

Menurut Hendriksen dialihbahasakan oleh Wibowo dalam bukunya Teori 

Akuntansi 2  (2002;86) keuntungan dari metode garis lurus adalah : 
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 “Metode ini merupakan metode yang paling sederhana penerapannya 

dan mudah untuk dimengerti karena jumlah biaya penyustan yang 

konstan selama manfaat dari aktiva tetap tersebut.” 

 
Sedangkan metode jumlah angka tahun dan saldo menurun ganda menurut 

Hendriksen dialihbahasakan oleh Wibowo dalam bukunya Teori Akuntansi 2  

(2002;86) mempunyai keuntungan : 

 “Metode ini akan memberikan perlakuan pajak yang akan 

menguntungan bagi perusahaan. Dan kedua metode ini 

memungkinkan perusahaan menangguhkan pajak mereka.” 

  
Kelemahan dari metode penyusutan menurut Hendriksen dialihbahasakan 

oleh Wibowo dalam bukunya Teori Akuntansi 2 (2002;93) adalah : 

1) Pemakaian dalam periode tertentu yang tidak dapat diukur secara normal, 

sehingga tidak ada hubungan yang dapat ditelusuri antara alokasi dan 

pendapatan tertentu atau periode pembebanan; 

2) Sekalipun kita dapat mengidentifikasi manfaat yang digunakan, kita masih 

harus memberikan suatu biaya atau nilai pada setiap unit manfaat. 

 
Pembebanan Biaya Penyusutan 

Biaya penyusutan dapat dibebankan sebagai : 

1) Biaya operasional, dimana penyusutan yang dibebankan pada biaya 

operasional ini merupakan aktiva yang tidak diikutsertakan dalam proses 

produksi seperti kendaraan dan peralatan kantor lainnya. Tetapi besarnya 

biaya operasional yang dikarenakan oleh besarnya biaya penyusutan akan 

mempengaruhi laba perusahaan. Besarnya laba ini akan dilaporkan di 

laporan laba/rugi. 

2) Biaya overhead pabrik, dimana penyusutan yang dibebankan pada biaya 

overhead pabrik ini merupakan aktiva yang diikutsertakan dalam proses 

produksi seperti mesin. Biaya overhead ini akan diikutsertakan dalam 

perhitungan harga pokok produksi dan akan mempengaruhi besarnya 
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harga pokok penjualan, dan hal ini akan mempengaruhi besarnya laba 

perusahaan yang dilaporkan dalam laporan laba/rugi. 

  

2.7 Metode Penyusutan 

2.7.1 Penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007;17.3), mengemukakan 

bahwa: 

“Jumlah yang dapat disusutkan dialokasikan ke setiap periode 
akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang 
sistematis. Metode manapun yang dipilih, konsistensi dalam 
penggunaannya adalah perlu, tanpa memandang tingkat profitabilitas 
perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat menyediakan 
daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.” 

 

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat 

dikelompokkan menurut kriteria berikut : 

1.   Berdasarkan kriteria waktu : 

      a) Metode garis lurus (straight line method) 

      b) Metode pembebanan yang menurun : 

(1) Metode jumlah angka tahun (sum of the year digit method) 

(2) Metode saldo menurun atau saldo menurun ganda (declining or  

double declining balance method) 

2.   Berdasarkan kriteria penggunaan : 

      a) Metode jam jasa (service hour 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 system) 

 

2.7.1.1 Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

 Metode ini paling banyak digunakan karena kesederhanaannya. Dengan 

metode ini harga perolehan dialokasikan sejalan berlalunya waktu dan mengakui 
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beban periodik yang sama besar selama usia manfaat harta. Penyusutan dengan 

metode ini merupakan pendekatan cost (cost approach), artinya terdapat 3 hal 

penting dalam metode penyusutan garis lurus yaitu : 

a) Beban penyusutan adalah sama setiap tahun; 

b) Akumulasi penyusutan meningkat secara seragam; 

c) Nilai tercatat atas nilai buku (carrying value) menurun secara seragam 

sampai mencapai nilai sisa. 

Metode ini digunakan berdasarkan asumsi sebagai berikut : 

a) Tidak terdapat pengaruh keusangan; 

b) Metode ini menganggap bahwa nilai aktiva tetap mengalami penurunan 

nilai dengan berlalunya waktu; 

c) Pola biaya reparasi dan pemeliharaan relatif  konstan setiap tahun; 

d) Tingkat efisiensi operasi relatif konstan setiap tahunnya; 

e) Pendapatan atau arus kas bersih yang bisa dicapai dengan menggunakan 

aktiva yang baik tersebut jumlahnya konstan selama umur aktiva. 

Contoh perhitungan : 

Sebuah kendaraan dibeli dengan harga Rp 19.000.000,00 dan diperkirakan umur 

ekonomisnya 5 tahun, taksiran nilai residu Rp 1.000.000,00. 

Penyusutan kendaraan dihitung sebagai berikut : 

 
Penggunaanmur Taksiran U

Residu NilaiPerolehan Hargaper tahun Penyusutan −
=  

    
tahun5

001.000.000, Rp,0019.000.000 Rp −
=  

    per tahun 003.600.000, Rp=  

 
2.7.1.2 Metode Jumlah Angka Tahun (Sum of The Year Digit Method) 

 Dalam metode ini penyusutan dialokasikan berdasarkan jumlah pecahan 

selama masa ekonomis yang berbanding secara terbalik yang akan menghasilkan 

jumlah pembebanan berkala yang makin menurun dari masa ke masa. 
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 Metode ini digunakan berdasarkan asumsi sebagai berikut : 

a) Metode ini menetapkan biaya penyusutan yang tertinggi pada tahun-tahun 

pertama dari pemakaian aktiva dan beban penyusutan untuk tahun-tahun 

berikutnya semakin menurun (berdasarkan berlalunya waktu); 

b) Pengaruh keusangan yang relatif cepat; 

c) Efisiensi operasi semakin menurun yang menyebabkan naiknya biaya 

operasi lainnya, sedangkan turunnya efisiensi berakibat pada pemakaian 

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

d) Beban reparasi dan pemeliharaan meningkat; 

e) Kontribusi pendapatan yang menurun atau ketidakpastian mengenai 

pendapatan selama tahun-tahun belakangan. 

Pecahan yang digunakan yaitu untuk pembilang (numerator) digunakan 

angka tahun berbanding terbalik dan penyebut (deminator) merupakan jumlah 

angka tahun (sum of the year). 

 
Contoh perhitungan : 

Sebuah kendaraan dibeli dengan harga Rp 19.000.000,00 dan diperkirakan umur 

ekonomisnya 5 tahun, taksiran nilai residu Rp 1.000.000,00. 

Penyusutan kendaraan dihitung sebagai berikut : 

Jumlah digit tahun  =  1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 

Bagian depresiasi kendaraan tahun      I    =  5/15 

      II   =  4/15 

      III  =  3/15 

      IV  =  2/15 

       V  =  1/15  

Tabel 2.1 
Metode Penyusutan Jumlah Angka Tahun 

Tahun Penyusutan Akumulasi 
Penyusutan 

Nilai Buku 
Kendaraan 

1 5/15 x Rp 18.000.000,00 = Rp 6.000.000,00 Rp   6.000.000,00 Rp 13.000.000,00 
2 4/15 x Rp 18.000.000,00 = Rp 4.800.000,00 Rp 10.800.000,00 Rp   8.200.000,00 
3 3/15 x Rp 18.000.000,00 = Rp 3.600.000,00 Rp 14.400.000,00 Rp   4.600.000,00 
4 2/15 x Rp 18.000.000,00 = Rp 2.400.000,00 Rp 16.800.000,00 Rp   2.200.000,00 
5 1/15 x Rp 18.000.000,00 = Rp 1.200.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp   1.000.000,00 

Sumber : Harnanto, Akuntansi Keuangan Menengah (2002;369) 
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2.7.1.3 Metode Saldo Menurun 

 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 berdasarkan asumsi sebagai berikut : 

a) Metode ini menetapkan biaya penyusutan yang tertinggi pada tahun-tahun 

pertama dari pemakaian aktiva dan beban penyusutan untuk tahun-tahun 

berikutnya semakin menurun (berdasarkan berlalunya waktu); 

b) Pengaruh keusangan relatif cepat; 

c) Efisiensi operasi semakin menurun yang menyebabkan naiknya biaya 

operasi lainnya, sedangkan turunnya efisiensi berakibat pada pemakaian 

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

d) Beban reparasi dan pemeliharaan meningkat; 

e) Kontribusi pendapatan yang menurun atau ketidakpastian mengenai 

pendapatan selama tahun-tahun belakangan. 

 
Rumus untuk menghitung tarif penyusutan adalah : 

   T = n Perolehan Harga : Sisa Nilai1−   

Keterangan : 

T  =  Tarif 

n   =  Umur ekonomis 

 

Contoh perhitungan : 

Suatu kendaraan dibeli dengan harga Rp 1.000.000,00 dan nilai residu Rp 

200.000,00 ditaksir umur ekonomisnya 4 tahun. 

Penyusutan dihitung sebagai berikut : 

T  = ( )4 001.000.000, Rp. : 200.000,00 Rp.1−   

T  =  33,13% 
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Tabel 2.2 
Metode Penyusutan Saldo Menurun 

Tahun Penyusutan Akumulasi 
Penyusutan 

Nilai Buku 
Kendaraan 

1 33,13% x Rp 1.000.000,00 = Rp 331.300,00 Rp 331.300,00 Rp 668.700,00 
2 33,13% x Rp 668.700,00 = Rp 221.540,31 Rp 552.840,31 Rp 447.159,69 
3 33,13% x Rp 447.159,69 = Rp 148.144,00 Rp 700.984,31 Rp 229.015,69 
4 33,13% x Rp 229.015,69 = Rp 99.063,89 Rp 800.048,20 Rp 199.951,80 

Sumber : Harnanto, Akuntansi Keuangan Menengah (2002;370) 

 

2.7.1.4 Metode Saldo Menurun Ganda 

Metode ini mengalokasikan penyusutan berdasarkan persentase umur 

ekonomis terhadap nilai buku (bukan cost) aktiva yang bersangkutan, sehingga 

menghasilkan pembebanan penyusutan yang menurun. 

 Dasar yang digunakan untuk menghitung penyusutan dengan 

menggunakan metode ini adalah persentase penyusutan dengan cara garis lurus. 

Persentase ini dikalikan dua dan setiap tahunnya dikalikan nilai buku aktiva tetap. 

 

Contoh perhitungan : 

Sebuah kendaraan yang dibeli dengan harga Rp 50.000.000,00 ditaksir umur 

ekonomisnya 5 tahun. 

Penyusutan kendaraan dihitung sebagai berikut : 

Penyusutan garis menurun  = % 20
5

% 100
=  

Penyusutan saldo menurun  = 20 % x 2 = 40 % 

 

Tabel 2.3 
Metode Penyusutan Saldo Menurun Ganda 

Tahun Penyusutan Akumulasi 
Penyusutan 

Nilai Buku 
Kendaraan 

1 40% x Rp 50.000.000,00 = Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 30.000.000,00 
2 40% x Rp 30.000.000,00 = Rp 12.000.000,00 Rp 32.000.000,00 Rp 18.000.000,00 
3 40% x Rp 18.000.000,00 = Rp 7.200.000,00 Rp 39.200.000,00 Rp 10.800.000,00 
4 40% x Rp 10.800.000,00 = Rp 4.320.000,00 Rp 43.520.000,00 Rp   6.480.000,00 
5 40% x Rp 6.480.000,00 = Rp 2.592.000,00 Rp 46.112.000,00 Rp   3.888.000,00 

Sumber : Harnanto, Akuntansi Keuangan Menengah (2002;371) 
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2.7.1.5 Metode Jam Jasa 

 Alokasi harga perolehan didasarkan pada jam pemakaian aktiva. 

Pembelian aktiva merupakan pembelian sejumlah jam pemakaian langsung. 

Metode ini menetapkan umur ekonomis suatu asset dalam satuan jam pemakaian 

(service hour). Harga perolehan yang disusutkan dibagi dengan taksiran jam 

pemakaian merupakan tarif penyusutan untuk setiap jam pemakaian aktiva 

tersebut. 

 Metode ini digunakan berdasarkan asumsi sebagai berikut : 

a) Nilai aktiva tetap menjadi berkurang karena penggunaan aktiva tetap dan 

bukan karena berlalunya waktu; 

b) Biaya reparasi dan pemeliharaan bersifat proporsional terhadap 

penggunaan; 

c) Tingkat efisiensi operasi bersifat proporsional terhadap penggunaan, 

misalnya bahan bakar atau bahan baku yang berfluktuasi jumlahnya; 

d) Pendekatan bersifat proporsional terhadap penggunaan aktiva. 

 
Contoh perhitungan : 

Mesin yang harga perolehannya Rp 10.000.000,00 nilai residunya Rp 

1.000.000,00 ditaksir umur ekonomisnya 5 tahun. Tahun pertama 1.500 jam 

mesin, tahun kedua 2.000 jam mesin, tahun ketiga 4.000 jam mesin, tahun 

keempat 1.500 jam mesin dan tahun kelima 1.000 jam mesin. 

Penyusutan mesin dihitung sebagai berikut : 

JasaJamTaksiran 
Residu NilaiPerolehan Hargajamper  Penyusutan −

=  

    
jam 10.000

001.000.000, Rp,0010.000.000 Rp −
=  

    900,00 Rp=  
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Tabel 2.4 
Metode Penyusutan Jam Jasa 

Tahun Jam Kerja Mesin 
( Jam ) 

Penyusutan Akumulasi 
Penyusutan 

Nilai Buku 

1 1.500 Rp 1.350.000,00 Rp 1.350.000,00 Rp 8.650.000,00 
2 2.000 Rp 1.800.000,00 Rp 3.150.000,00 Rp 6.850.000,00 
3 4.000 Rp 3.600.000,00 Rp 6.750.000,00 Rp 3.250.000,00 
4 1.500 Rp 1.350.000,00 Rp 8.100.000,00 Rp 1.900.000,00 
5 1.000 Rp    900.000,00 Rp 9.000.000,00 Rp 1.000.000,00 

Sumber : Harnanto, Akuntansi Keuangan Menengah (2002;372) 

 

2.7.1.6 Metode Jumlah Unit Produksi 

 Dalam metode jumlah unit produksi, tarif penyusutan dihitung untuk 

setiap satuan (unit) output yang dihasilkan oleh aktiva yang bersangkutan. Pada 

metode ini penyusutan periodik yang dibebankan sebagai aktiva berfluktuasi 

jumlahnya, sebanding dengan perubahan jumlah output yang dihasilkan. 

 Metode ini digunakan berdasarkan asumsi sebagai berikut : 

a) Nilai aktiva tetap menjadi berkurang karena penggunaan aktiva tetap dan 

bukan karena berlalunya waktu; 

b) Keusangan bukan merupakan faktor penting dalam menetapkan usia aktiva 

keausan dan kerusakan fisik dianggap lebih penting dari pada keusangan; 

c) Biaya reparasi dan pemeliharaan bersifat proporsional terhadap 

penggunaan; 

d) Tingkat efisiensi operasi bersifat proporsional terhadap penggunaan, 

misalnya bahan bakar atau bahan baku yang berfluktuasi jumlahnya; 

e) Pendapatan bersifat proporsional terhadap penggunaan aktiva. 

Contoh perhitungan : 

Mesin yang harga perolehannya Rp 10.000.000,00 nilai residunya Rp 

1.000.000,00 ditaksir umur ekonomisnya 5 tahun. Tahun pertama 1.500 unit, 

tahun kedua 2.000 unit, tahun ketiga 4.000 unit, tahun keempat 1.500 unit, tahun 

kelima 1.000 unit. 
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Penyusutan mesin dihitung sebagai berikut : 

ProduksiHasilTaksiran 
Residu NilaiPerolehan Hargaper tahun Penyusutan −

=  

    
unit10.000

001.000.000, Rp,0010.000.000 Rp −
=  

    900,00 Rp=  

 

Tabel 2.5 
Metode Penyusutan Jumlah Unit Produksi 

Tahun Jam Kerja Mesin 
( unit) 

Penyusutan Akumulasi 
Penyusutan 

Nilai Buku 

1 1.500 Rp 1.350.000,00 Rp 1.350.000,00 Rp 8.650.000,00 
2 2.000 Rp 1.800.000,00 Rp 3.150.000,00 Rp 6.850.000,00 
3 4.000 Rp 3.600.000,00 Rp 6.750.000,00 Rp 3.250.000,00 
4 1.500 Rp 1.350.000,00 Rp 8.100.000,00 Rp 1.900.000,00 
5 1.000 Rp    900.000,00 Rp 9.000.000,00 Rp 1.000.000,00 

Sumber : Harnanto, Akuntansi Keuangan Menengah (2002;374) 

 

2.7.1.7 Metode Berdasarkan Jenis dan Kelompok 

 Metode ini adalah metode perhitungan penyusutan garis lurus untuk 

sekelompok aktiva. Apabila aktiva yang dimiliki mempunyai umur dan fungsi 

yang berbeda, maka aktiva ini dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. 

Kelemahan perhitungan penyusutan secara kelompok adalah kurangnya faktor 

ketelitian jika dibandingkan dengan perhitungan penyusutan untuk tiap-tiap 

aktiva. 

Tabel 2.6 
Metode Penyusutan Jenis dan Kelompok 

Aktiva Harga Perolehan Nilai Residu Nilai Aktiva  
Disusutkan 

Umur  
(thn) 

Penyusutan 
Tahunan 

A Rp 100.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp   80.000.000,00 20 Rp   4.000.000,00 
B Rp   50.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp   40.000.000,00 10 Rp   4.000.000,00 
C Rp   25.000.000,00 Rp   5.000.000,00 Rp   20.000.000,00 8 Rp   2.500.000,00 
D Rp   10.000.000,00 Rp   2.000.000,00 Rp     8.000.000,00 4 Rp   2.000.000,00 

Total Rp 185.000.000,00  Rp 148.000.000,00  Rp 12.500.000,00 
Sumber : Harnanto, Akuntansi Keuangan Menengah (2002;376) 
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2.7.2 Penyusutan Menurut Pajak 

Penyusutan menurut ketentuan Perundang-undangan Perpajakan 

sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-undang nomor 7 tahun 1983 

tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 

Undang-undang nomor 17 tahun 2000. 

 Pengaruh dari peraturan pemerintah tentang perpajakan terhadap aktiva 

tetap, karena tujuan dari pemerintah adalah untuk memasukan sebanyak-

banyaknya ke kas Negara yang akan digantikan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran Negara. 

 Menurut Himpunan Undang-undang Perpajakan (2002:144-146) pasal 11 

Undang-indang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan : 

1. penyusutan atas pengeluaran untuk pendirian, penambahan, perbaikan atau 

perubahan harta berwuud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak 

guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan 

digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 

yang mempunyai manfaat lebuh dari satu tahun dilakukan dalam bagian-

bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi 

harta tersebut. 

2. penyusutan atas pengeluaran harta bewujud sebagaiman dimaksud dalam 

ayat 1 selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang 

menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan 

tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai 

sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat azas. 

3. penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Kecuali untuk 

harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan 

selesainya pengerjaan harta tersebut.  

4. dengan persetujuan Direktorat 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. 
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5. apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan 

ketentuan sebagaiman dimaksud dalam pasal 19, maka dasar penyusutan 

atas harta untuk nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. 

6. untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta 

berwujud ditetapkan, sebagai berikut: 

Tabel 2.7 
Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan 

Berwujud Masa Manfaat 
Tarif Penyusutan 

sebagaimana dimaksud 
pada 

I. Bukan bangunan 
   Kelompok 1. 
                     2. 
                     3. 
                     4. 

 
4 tahun 
8 tahun 
16 tahun 
20 tahun 

Ayat 1 
25% 

12,5% 
6.25% 

5% 

Ayat 2 
50% 
25% 

12,5% 
10% 

II. Bangunan 
     Permanen 
     Tidak 
permanen 

 
20 tahun 
10 tahun 

 
5% 
10% 

 

Sumber: Himpunan Undang-undang Perpajakn oleh Mohammad Zain 

 

7. menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 1. ketentuan 

penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha 

tertentu, ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. 

8. apabila terjadi penagihan/ penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnyamn, 

maka nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam 

jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima/ diperoleh/ 

dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta 

tersebut. 

9. apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru 

dapat diketahui dentgan pasti di masa kemudian tersebut. 

10. apabial terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta 

berwujud, maka jumlah sisa nilai buku harta tersebut tidak boleh 

dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. 
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11. kelompok harta brwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. 

 
Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2000 pasal 11 tersebut diatas 

terdapat bebrapa penjelasan atau keterangan yang menyertainya bahwa : 

1. ada dua metode penyusutan yang diakui oleh pihak pajak, yaitu: 

a. dalam bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan 

bagi harta tersebut (metode garis lurus / straightline method) 

b. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif 

penyusutan atau nilai sisa buku (metode saldo menurun atau declining 

balance method) 

2. untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan 

metode garis lurus / saldo menurun. 

3. saat dimulainya penyusutan dapat dilakukan p[ada bulan harta tersebut 

digunakan untuk mmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 

atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. 

4. yang dimaksud bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat 

sementara dan terbuat dari bahan tidak tahan lama / bangunan yang dapat 

dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari (10) tahun. 

 

Untuk pengelompokan harta berwujud, berdasarkan keputusan menteri 

keuangan No.138/KMK.03/2002 yang mengatur tentang jenis-jenis harta 

berwujud yang termasuk dalam kelompok masa manfaat untuk keperluan 

masa penyusustan adalah sebagai berikut (sebagai penggantian keputusan 

menteri keuangan nomor 520/KMK.04/2000). 
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Tabel 2.8 
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok I 

Nomor 
Urut Jenis Usaha Jenis Harta 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

Semua jenis usaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanian, perkebunan, 
kehutanan, perikanan 
 
Industri makanan dan 
minuman 
 
 
Perhubungan, 
pergudangan dan 
komunikasi 
 
Industri semi konduktor 

a. Meubel dan peralatan dari kayu atau rotan 
termasuk meja, bangku, kursi, almari dan 
sejenisnya yang bukan dari bangunan 

b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, 
duplicator, mesin fotocopy, accounting 
machine/ mesin pembukuan, computer dan 
sejenisnya. 

c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/ 
cassette, video, televise, dan sejenisnya 

d. Sepeda motor, sepeda dan becak 
e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi 

industri/ jasa yang bersangkutan  
f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan 

minuman  
g. Dies,jigs, dan mould 
 
Alat yang digerakan bukan dengan mesin 
 
 
Mesin ringan yang dapat dipindah-pidahkan 
sperti huller, pemecah kulit, penyosoh, 
pengering, pallete dan sejenisnya. 
 
Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai 
angkutan umum. 
 
 
Falsh memory tester, writer machine, bipopar, 
test system, elimination (PE8-1), pose checker. 

  
Sumber: manajemen perpajakan oleh Moh. Zain. 
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Tabel 2.9 
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok II 

Nomor 
Urut Jenis Usaha Jenis Harta 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 

Semua Jenis Usaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanian, perkebunan, 
kehutanan, perikanan 
 
 
 
 
 
 
Industri makanan dan 
minuman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industri Mesin 
 
 
 
Perkayuan 
 
Konstruksi 
 
 
 
Perhubungan, 
pergudangan, dan 
komunikasi 
 

a. Meubel dan peralatan dari logam trmasuk 
meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya 
yang bukan bagian dari bangunan. Alat 
pengatur udara seperti AC, kipas angin 
dan sejenisnya. 

b. Mobil, bus, truk, speedbost dsn 
seejenisnya. 

c. Container dan sejenisnya. 
 
a. Mesin pertanian/ perkebunan seperti 

traktor dan mesin bajak, penggaruk, 
penanam, penebar benih dan sejenisnya. 

b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan 
atau memproduksi bahan atau barang 
pertanian, kehutanan, perkebunan dan 
perikanan. 

 
a. Mesin yang mengolah produk asal 

binatang, unggas dan perikanan, misalnya 
susu, pengalengan ikan. 

b. Mesin yang mengolah produk nabati, 
misalnya mesin minyak kelaapa, 
margarine, penggilingan kopi, kembang 
gula, mesin pengolah biji-bijian sepersi 
penggilingan beras, gandum, tapioka. 

c. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi 
minuman dan bahan-bahan minuman 
segala jenis. 

d. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi 
makanan dan bahan-bahan makanan 
segala jenis. 

 
a. mesin ytang menghasilkan/ memproduksi 

mesin ringan, misalnya mesin jahit, pompa 
air 

 
a. Mesin dan alat penebangan kayu 

 
a. Peralatan yang digunakan seperti truk 

berat, dump truk, crane buldozer, dan 
sejenisnya 

 
a. Truk kerja untuk pengangkutan dan 

bongkar muat, truk peron, truk ngangkang 
dan sejenisnya. 
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8 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telekomunikasi 
 
 
 
Industri semi konduktor 
 
 
 
 

b. Kapal penumpang, kapal barang,kspsl 
khusus dibuat untuk pengangkutan barang 
tertentu, (misal gandum, batu-batuan, biji 
tambang dan sebagainya) termasuk kapal 
pendingin dan kapal tangki, kapal 
penangkap ikan dan sejenisnya yang 
mempunyai berat sampai dengan 100 
DWT. 

c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela 
atau mendorong kapal-kapal suar, kapal 
pemadam kebakaran, kapal keruk, keran 
terapung dan sejenisnya, yang mempunyai 
berat sampai dengan 100 DWT 

d. Erahulayar pakai atau tanpa motor yang 
memuat berat sampai dengan 250 DWT 

e. Kapal balon 
 
a. perangkat pesawat telepon. 
b. Pesawat telegraf, termasuk pesawat pengirim, 

dan penerima radio telegraf dan radio telepon. 
 
Auto frame loadee, automatic logic handler, 
baking oven, ball shear tester, bipolar test handler, 
(automatic), cleaning machine, coating machine, 
curing oven, cutting press, dambar cut machine, 
dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in 
system oven, dynamic test handler, eliminator 
(PGE-01), full automatic handler, full automatic 
mark, hard maker, individual mark, inserter 
remove machine, laser maker (FUM A-01), logic 
test system, marker (mark), memory test system, 
molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, 
O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-
form machine, SMD stocker, taping machine, 
tiebar cut press, trimming/ forming machine, wire 
bonder, wire pull tester. 
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Tabel 2.10 
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Temasuk dalam Kelompok III 

Nomor 
Urut Jenis Usaha Jenis Harta 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 
 

Pertambangan selain 
minyak dan gas 
 
 
Permintalan, 
pertenunan, dan 
percelupan 
 
 
 
 
 
Perkayuan 
 
 
 
 
Industri kimia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industri mesin 
 
 
 
Perhubungan dan 
komunikasi 
 
 
 

Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, 
termasuk mesin-mesin yang mengolah produk 
perikanan. 
 
a. mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-

produk tekstil, misaalnya kain katun, sutra 
serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena 
rami, permadani, kain-kain bule, tule. 

b. Mesin untuk yarn preperation, bleaching, 
dyeing, printing, finishing, texturing, 
packaging dan sejenisnya. 

 
a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-

produk kayu, barang-barang dari jerami, 
rumput, dan bahan anyaman lainnya. 

b. Mesin dan alat penggergajian kayu. 
 
a. Mesin dan peralatan yang mengolah/ 

menghasilkan produk industri kimia dan 
industri yang ada hubungannya dengan 
industri kimia, misalnya bahan kimia organis, 
persenyawaan organis dengan anorganis dari 
logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan 
kimia  organis, produk farmasi, pupuk, obat 
celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris 
dan resinoida-resinoida, wangi-wangian, obat 
kecantikan dan obat rias, sabun detergen dan 
bahan organis pembersih lainnya, zat 
albumina, perekat, bahan peledak, produk 
pirotekhnik, korek api, alloy piroforis, bahan 
fotografi dan sinematografi. 

b. Mesin dan peralatan yang mengolah/ 
menghasilkan produk industri lainnya. 
Misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan 
eter dari selulosa, karet, karet sintetis, karet 
tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah. 

 
Mesin yang menghasilkan/ memproduksi mesin 
menengah dan berat, misalnya mesin mobil, mesin 
kapal. 
 
a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal dibuat 

khusus untuk pengangkutan barang-barang 
tertentu (misal gandm, batu-batuan, biji 
tambang dan sejenisnya) termasuk kapal 
pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap 
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7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lain-lain 
 

ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat 
sampai diatas 100DWT sampai dengan 
1000DWT. 

b. Kapal dibuat khusus untuk menhela atau 
mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam 
kebakaran, kapal keruk, keran terpung dan 
sejenisnya yang mempunyai berat diatas 
100DWT sampai dengan 1000 DWT. 

c. Dok terapung  
d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang 

mempunyai berat diatas 250DWT. 
e. Pesawat tebang dan helikopter segala jenis. 
 
Aktiva berwujud lainnya yang tidak termasuk 
kelompok I,II, dan IV. 

 

Tabel 2.11 
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok IV 

Nomor 
Urut 

Jenis Usaha Jenis Harta 

1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konstruksi 
 
Perhubungan dan 
telekomunikasi 

Mesin berat untuk konstruksi. 
 
a. Lokomotif uap dan tender atas rel 
b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan 

dengan batere atau tenaga listrik dari 
sumber luar. 

c. Lokomotif atas rel lainnya 
d. Kereta, gerbong penumpang dan barang 

termasuk kontainer khusus dibuat dan 
diperlengkapi untuk ditarik dengan ssatu 
alat atau beberapa alat pengangkutan. 

e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal 
khusus untuk pengangkutan barang-barang 
tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, 
biji tambang dan sebagaunya) termasuk 
kapal pendingin dan kapal tangki, bkapal 
penangkap ikan dan sebagainya yang 
mempuinyai berat diatas 1000DWT 

f. Kapal dibuatkhusus untuk menghela atau 
mendorong kapal, kapal suar, kapal 
pemadam kebakaran, kapal keruk, keran 
terapung dan sebagainya yang mempunyai 
berat diatas 1000DWT. 

g. Dok-dok terapung. 
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2.8 Metode Anuitas 

Dalam metode ini aktiva tetap dianggap sebagai aktiva yang memberikan 

kontribusi selama umur teknisnya. Harga perolehannya dianggap sebagai present 

value yang didiskontokan dari jasa yang diberikannya ssecara merata selama umur 

teknisnya. Dalam metode ini penyusutan dianggap merupakan angka bunga yang 

diperhitungkan atas harga pokok asset yang belum disusutkan ditambah dengan 

akumulasi penyusutan. 

Dari penjelasan metode-metode diatas, kita dapat melihat bahwa akuntansi 

dan perpajakan mempunyai peraturan yang dan prinsip yang berbeda. Menurut 

ahli-ahli akuntansi perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Menurut Mc 

Graw Hill (2004:550) 

”key difference between the calculation of depreciation of financial 
reporting and the calculation using MACRS are”: 

 1.Estimated usefull lives and residual value are not used in MCARS 
2.Firms can’t choose among various accelerated methods under 

MCARS 
3.A half-year convention is used in determining the MCARS 

depreciation rates.” 
 

Menurut Kieso dan Weygant dalam Intermediate Accounting jilid 2 

iterjemahkan oleh Herman Wibowo (1995;21) 

“Perhitungan menurut MCARS berbeda dengan perhitungan 
menurut GAAP dalam 3 hal, yaitu:  
1.Umur pajak yang diwajibkan pada umumnya lebih pendek 

daripada umur ekonomis. 
2.pemulihan biaya atas dasar dipercepat. 
3.Penetapan nilai sisa sebesar nol.” 
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Tabel 2.12 
Perbedaan Penyusutan Menurut Akuntansi Keuangan dan Perpajakan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Manajemen Perpajakan oleh Mohammad Zain 
 

 Perbedaan waktu didefinisikan sebagai selisih atau perbedaan antara 

jumlah aktiva dan utang menurut ketentuan perpaajakan dengan jumlah aktiva dan 

utang yang disajikan dalam laporan keuangan (komersial), yang mengakibatkan 

timbulnya penghasilan kena pajak atau pengurang terhadap penghasilan kena 

pajak dikemudian hari. Dengan kata lain, beda waktu adalah efek kumulatif dari 

perbedaan antara perlakuan akuntansi untuk penetapan penghasilan kena pajak 

dengan perlakuan  akuntansi untuk pelaporan keuangan komersial atas item 

tertentu terhadap neraca, yang akan mempunyai konsekuensi fiskal dikemudian 

hari. 

 Perbedaan waktu digolongkan menjadi dua perbedaan permanen dan 

perbedaan sementara. Dalam PSAK 46 mengharuskan perusahaan untuk 

mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak yang diakibatkan oleh adanya 

perbedaan sementara dan adanya rugi fiskal yang dapat dikompensasi sesuai 

Penyusutan

Sesuai Ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan Perpajakan 

Sesuai Standar Akuntansi Keuangan  

• Ada pennggolongan asset 
• Ditetapkan masa manfaat 
• Ditetapkan tariff perkelompok 
• Hanya tiga pilihan metode 

penyusutan: 
Metode garis lurus 
Metode saldo menurun ganda 
Metode satuan produksi 

• Tidak ada penggolongan asset 
• Tidak ada penggolongan masa 

manfaat 
• Tarif tidak diatur 
• Banyak pilihan metode penyusutan

Metode garis lurus 
Metode saldo ganda menurun 
Metode jam jasa 
Metode satuan produksi 

PERBEDAAN WAKTU 
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dengan prinsip akrual. Sedangkan untuk perbedaan permanen tidak mempunyai 

konsekuensi pajak di masa yang akan datang. Perbedaan utama antara laba kena 

pajak dan laba yang dilaporkan pada pemegang saham dapat digolongkan 

kedalam dua hal utama Teori Akuntansi jilid ke dua oleh Eldon S. Hendrikson 

diterjemehkan oleh Herman Wibowo (2002;274) : 

1. Perbedaan permanen (permanent differences) yang timbul dari 

kelonggaran atau pembatasan khusus legislatif yang diizinkan atau 

diisyaratkan untuk alasan ekonomi, politik, atau administrasi yang tidak 

ada hubungannyadengan perhitungan laba bersih akuntansi. 

2. Perbedaan sementara (temporary differences) yang dihasilkan dari : 

a. Perbedaan dalam waktu pembebanan dan kredit ke laba, juga disebut 

perbedaan antar periode. 

b. Perbedaan yang timbul dari dasar-dasar pengukuran alternatif dalam 

keuangan dan akuntansi pajak yang disebut juga perbedaan penilaian. 

Dalam perpajakan akibat-akibat perbedaan ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. perbedaan permanen diakibatkan dari adanya perbedaan sebagai berikut: 

• Bagi akuntansi keuangan merupakan penghasilan, tetapi bagi akuntansi 

pajak penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan (tidak objek 

pajak) atau merupakan penghasilan yang ditangguhkan pengenaan 

pajaknya. 

• Bagi akuntansi keuangan sudah merupakan pengeluaran, tetapi bagi 

akuntansi pajak pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai 

biaya. 

• Bagi akuntansi keuangan tidak/belum merupakan biaya, tetapi bagi 

akuntansi pajak pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya. 

• Ketentuan perhitungan penghasilan dan biaya yang diatur secara 

khusus, terutama transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. 

2. Perbedaan sementara dikelompokan menjadi empat, yaitu: 

• Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan 

penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tetapi berdasarkan 

akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang masih akan diterima. 
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• Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan 

penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi brdasarkan akuntansi 

keuangan merupakan penghasuilan yang diterima dimuka. 

• Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat 

dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan 

merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar dimuka. 

• Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak yang sudah 

dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi 

keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan 

dibayar. 

Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwasanya perbedaan tersebut 
umumnya merupakan perbedaan penggunaan metode penyusutan dan amortisasi, 
metode penilaian persediaan, penghapusan piutang tak tertagih antara akuntansi 
dan perpajakn atau antara fiskal dengan komersial. Perbedaan yang timbul 
mengakibatkan adanya perbedaan dalam penyajian laporan laba rugi perusahaan. 
Sedangkan perbedaan yang timbul akibat perbedaan penerapan metode 
penyusutan aktiva tetap dari sudut perpajakan dan akuntansi ini termasuk ke 
dalam perbedaan sementara, dimana perbedaan ini pada akhirnya menghasilkan 
nilai yang berbeda di akhir penyusutan aktiva tersebut. Perbedaan penerapan 
metode aktiva tetap dan umur aktiva tetap ini harus diakui dan dicatatdan 
tercermin dalam laporan keuangan komersial. Dalam akuntansi perbedaan ini 
dicatat sebagai pajak tangguhan pada neraca perusahaan yang diatur dalam 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 sedangkan menurut perpajakan 
perbedaan ini dapat diakui dengan 3 cara, yaitu: metode pajak tangguhan, metode 
kewajiban, dan metode pajak netto. 

 
2.9 Laba 

2.9.1 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 kalau perusahaan mengakhiri kegiatan 

usahanya dan menjual semua aktiva yang ada. 
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 Menurut Indra Darmawan (2006;463) menyatakan pengertian laba 

sebagai berikut : 

“Pendapatan bersih yang diperoleh dari produksi atau penjualan 
yang berhasil atas barang dan jasa. Laba merupakan sisa bagi 
pengusaha setelah semua pembayaran bagi modal (bagi utang), tanah 
(sewa), tenaga kerja (termasuk biaya pimpinan, gaji, dan upah) bahan 
mentah, pajak dan penyusutan. Jika perusahaan bekerja jelek, laba 
itu mungkin negatif atau rugi .” 

 

2.9.2 Pengukuran Laba 

2.9.2.1  Pendekatan Transaksi  

 Pendekatan Transaksi merupakan pendekatan konvensional. Pendekatan 

ini mencatat perubahan akibat dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan baik 

transaksi yang bersifat internal maupun transaksi yang bersifat eksternal. 

Transaksi internal adalah penggunaan dari aktiva sedangkan transakasi eksternal 

adalah transfer aktiva atau kewajiban dari atau ke perusahaan. Pendekaatan ini 

memiliki beberapa keunggulan yang dikemukakan oleh Hendrikson (1992:312) 

adalah sebagai berikut: 

1. Komponen laba bersih dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara, 

misalnya laba diklasifikasikan berdasarkan produk atau kelompok 

pelanggan. 

2. Laba yang timbul dari berbagai sumber seperti kegiatan operasional 

perusahaan, dari sebab-sebab eksternal dapat dilaporkan terpisah 

sejauh laba dapat diukur. 

3. Memberikan dasar untuk penentuan jenis harta kuantitas aktiva dan 

kewajiban yang ada pada akhir periode. 

4. Efisiensi bisnis mensyaratkan pencatatan transaksi eksternal untuk 

tujuan lain. 

5. Berbagai laporan dapat dibuat untuk saling melengkapi agar dapat 

memberikan pemahaman atas data yang mendasari. 
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2.9.2.2 Pendekatan Kegiatan 

 Pendekatan kegiatan ini berfokus pada deskripsi kegiatan perusahaan 

ketimbang pelaporan transaksi, artinya laba timbul bila ada kegiatan atau aktivitas 

yang terjadi dan bukan hanya sebagai hasil transaksi tertentu. Keunggulan 

pendekatan ini adalah memungkinkan pengukuran beberapa konsep laba yang 

berbeda untuk tujuan yang berbeda. 

 Tujuan khusus pengukuran laba menurut Henrikson yang diterjemahkan 

oleh Nugroho Widjayanto (1997:130) 

1. sebagai pengukuran efisiensi manajemen. 

2. Penggunaan angka laba historis untuk membantu meramalkan keadaan 

usaha dan distribusi dividen di masa yang akan datang. 

3. Sebagai pengukuran keberhasilan serta sebagai pedoman pengambilan 

keputusan di masa yang akan datang. 

Laba perusahaan diukur secara periodik, dengan alasan yang mendasarinya 

adalah: 

1. Sebagai pengukur prestasi manajemen. 

2. Sebagai dasar penentuan bearnya pengenaan pajak. 

3. Sebagai dasar pembagian dividen dan bonus. 

4. Sebagai alat prediksi laba di masa yang akan datang. 

 

2.9.3 Analisis Pengaruh Metode Penyusutan Terhadap Laba 

 Penerapan metode penyusutan yang berbeda akan mempengaruhi laba 

sebagai berikut : 

1)  Metode garis lurus akan menyebabkan pembebanan biaya penyusutan yang 

tetap jumlahnya tiap periode sehingga metode ini menyebabkan laba tiap 

periode tetap. 

2) Metode pembebanan variabel (berdasarkan penggunaan) menyebabkan biaya 

penyusutan tiap periode jumlahnya berubah-ubah sehingga laba yang 

dihasilkan pada tiap periode berubah-ubah. 

3) Metode pembebanan menurun menyebabkan pembebanan biaya penyusutan 

pada awal periode lebih besar dan semakin menurun jumlahnya pada akhir 
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periode, sehingga menyebabkan laba yang semakin meningkat pada akhir 

periode. 

4) Metode pembebanan meningkat menyebabkan pembebanan biaya penyusutan 

semakin besar pada akhir periode, sehingga menyebabkan laba yang semakin 

menurun pada akhir periode. 

 

2.9.4     Hubungan Antara Metode Penyusutan Dengan Laba 

Jumlah dari biaya penyusutan aktiva tetap sangat tergantung pada metode 

penyusutan yang diterapkan di dalam perusahaan. Nilai penyusutan akan 

dialokasikan pada biaya operasional dilaporan laba/rugi, sehingga besarnya nilai 

penyusutan akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh perusahaan. 

Dari banyaknya aktiva tetap yang disusutkan, tidak semuanya 

diikutsertakan dalam proses produksi, untuk aktiva tetap yang diikutsertakan 

dalam proses produksi nilai penyusutannya pasti akan mempengaruhi harga pokok 

produksi dan harga pokok penjualan karena kedua komponen tersebut sangat 

berpengaruh terhadap besarnya laba yang akan diperoleh perusahaan. Sedangkan 

untuk aktiva tetap yang tidak diikutsertakan dalam proses produksi nilai 

penyusutannya akan mempengaruhi besarnya laba usaha perusahaan. 

Oleh karena itu, pemilihan metode penyusutan dari beberapa metode yang 

ada haruslah tepat karena nilai penyusutan akan mempengaruhi besarnya laba 

perusahaan. Naik atau turunnya laba perusahaan disetiap periode tergantung dari 

pemilihan metode penyusutan. 


