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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Aktiva Tetap 

2.1.1 Definisi Aktiva Tetap  

Aktiva tetap adalah harta yang dapat digunakan lebih dari setahun dalam 

usaha. Sesuai dengan pernyataan SAK ( PSAK ) No.16 paragraf ke-5 adalah : 

“Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk 
siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu yang digunakan           
dalam proses perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 
satu tahun.” 

 

2.1.2 Kriteria dan karakteristik aktiva tetap 

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

“1.   Dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan ; 
2. Mempunyai bentuk fisik ; 
3. Memberikan manfaat dimasa yang akan datang ; 
4. Dipakai atau digunakan secara aktif di dalam kegiatan normal 

perusahaan, atau tidak dimiliki sebagai suatu investasi atau 
untuk dijual kembali ; 

5. Mempunyai masa manfaat relative permanent ( lebih dari satu 
periode akuntansi atau lebih dari satu tahun ).” 

 

Menurut Hendriksen (1997:589) mengemukakan bahwa aktiva tetap 

memiliki karakteristik khusus, yaitu : 

“ 1.  The asset represent physical goods held to facilitate the production 
of other goods   or  to provide services to the firm or its customer in 
the normal course of  operation. 

   2.  They all have a limited life, at the end of which they must be 
abandoned or replaced. This life maybe variable, depending on the 
amount of use and  maintenance 

   3.  The value of assets seems from the ability of enforce the axclusion 
of other in obtaining the legal property right to their use rather 
than from the enforcement of  contract. 

   4.  They are all non monetary in nature ; the benefit are received from 
the use or sale or services rather than from their conversion into 
known quantities of money. 

   5.  In general, the servicesare to received over a period longer than a 
year on operating cycle of business. However, there are some 
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expectations for example, a  building or a piece of equipment is not 
classified as current when it has less than a  year remaining life. In 
a few cases such as tools, some items may have an original life 
than the operating cycle of the business.” 

 
Berdasarkan definisi diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Aktiva tetap ditunjukkan untuk memfasilitasi perusahaan dalam kegiatan 

produksi baik berupa barang maupun jasa; 

2. Umumnya aktiva tetap mempunyai masa manfaat yang terbatas dan akhirnya 

harus diganti; 

3. Nilai aktiva tetap tercermin dalam kemampuan aktiva dalam memberikan 

manfaat; 

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

penggunaan atau penjualan jasanya; 

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

perusahaan. 

 

2.1.3 Jenis Aktiva Tetap 

Pada dasarnya ada tiga golongan aktiva tetap yang sering ditemui dalam 

neraca yaitu : 

1. Tanah 

Umur dan nilai tanah tidak seperti aktiva lain yang dapat usang, tidak 

berkurang sehingga tanah tidak disusutkan. Tapi jika nilai tanah berkurang, 

misalnya karena tanah tersebut dipakai sebagai bahan baku suatu produk, 

maka nilai tanah dapat disusutkan. Prinsip ini tidak berbeda dari ketentuan 

yang berlaku untuk perpajakan. 

Golongan tanah tersebut adalah tanah tempat berdiri gedung, halaman parker, 

dan taman. Nilai tanah yang tercantum dalam neraca adalah harga perolehan 

tanah, yang terdiri dari harga pembelian, ongkos-ongkos seperti biaya balik 

nama dan biaya notaris, biaya pemotongan tanah, dan biaya pengurusan surat-

surat izin sehubungan dengan tanah. Untuk keperluan perpajakan harga tanah 

meliputi biaya pembelian dan pemotongan tanah. Biaya pengurusan izin, 

pemindahan atau perpanjangan hak dikelompokkan ke dalam harta berwujud. 
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Bila biaya pembelian tanah tidak dapat dipisahkan dari biaya penurusan 

perizinan hak, seluruh biaya tersebut dibukukan sebagai harga tanah. Baiaya 

yang dikeluarkan untuk pembuatan areal parker, jalan lingkungan, trotoar, 

saluran air yang dibangun diatas tanah tidak dikelompokkan ke dalam 

rekening tanah. 

2. Gedung 

Gedung adalah golongan aktiva yangumurnya terbatas sehingga harus 

disusutkan. Nilai gedung dalam neraca dicatat sesuai dengan harga 

perolehannya. Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian atau karena 

dibangun sendiri. 

Yang termasuk nilai perolehan melalui pembelian adalah : 

a. Harga beli 

b. Biaya perbaikan sampai gedung dapat dipakai 

c. Biaya lain-lain seperti biaya balik nama. 

Yang termasuk nilai perolehan melalui pembangunan adalah : 

a. Harga kontrak dengan kontraktor 

b. Biaya pengawasan 

c. Biaya arsitek 

d. Beban bunga selama periode konstruksi apabila gedung dibiayai dari 

pinjaman. 

Tanah termasuk golongan aktiva yang tidak dapat disusutkan, sedangkan 

bangunan yang berada diatasnya adalah aktiva yang dapat disusutkan. Oleh 

karena itu, nilai perolehan tanah dan bangunan disajikan terpisah dalam 

neraca. 

3. Mesin dan peralatan 

Golongan aktiva mesin dan peralatan ialah mesin ; peralatan kantor seperti 

mesin tulis, fotokopi ; meja dan kursi kantor ; dan alat-alat lain. Mesin dan 

peralatan disajikan dalam neraca sesuai dengan harga perolehannya, yang 

terdiri dari harga beli, ongkos angkut, biaya asuransi sampai aktiva tetap siap 

dioperasikan, biaya pemasangan, dan biaya percobaan. Apabila terjadi 
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pengeluaran ini harus dikapitalisasikan. Pengertian kapitalisasi adalah 

pengeluaran yang menambah nilai aktiva tetap. 

 

2.1.4 Pengelompokan Aktiva Tetap 

Dalam sistem penyusutan, semua aktiva tetap berwujud yang memenuhi  

syarat penyusutan fiskal harus dikelompokan terlebih dahulu menjadi dua 

golongan yaitu : 

1. Harta berwujud kelompok bukan bangunan 

2. Harta berwujud kelompok bangunan 

 

Tabel 2.1 

Kelompok Harta Berwujud dan Masa Manfaatnya 

Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat 

I. Bukan Bangunan  

Kelompok 1 4   tahun 

Kelompok 2 8   tahun 

Kelompok 3 16 tahun 

Kelompok 4 20 tahun 

II. Bangunan  

Permanen 20 tahun 

Tidak Permanen 10 tahun 

 

Untuk lebih memudahkan wajib pajak dan memberikan keseragaman dalam 

pengelompokan harta tetap berwujud bukan bangunan, maka dikeluarkan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 sebagai pengganti 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 

yang mengatur tentang pengelompokan jenis-jenis harta berwujud berdasarkan masa 

manfaatnya yaitu : 
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Tabel 2.2 

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam Kelompok I 

No. Urut Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Semua jenis usaha a. mebel dan peralatan dari kayu atau rotan      

termasuk meja, bangku, kursi, almari dan    

sejenisnya yang bukan bagian dari 

bangunan 

b. mesin kantor seperti mesin tik, mesin 

hitung, duplicator, mesin fotokopi, mesin   

akunting/pembukuan, computer, printer, 

scanner dan sejenisnya 

c. perlengkapan lainnya seperti amplifier,     

tape/cassette, video recorder, televisi dan    

sejenisnya 

d. sepeda motor, sepeda dan becak 

e. alat perlengkapan khusus (tools) bagi 

industri/jasa yang bersangkutan alat dapur 

untuk memasak , makanan dan    

minuman 

f. dies,jigs, dan mould 

2 Pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perikanan 

Alat yang digerakkan bukan dengan mesin 

 

3 Industri makanan dan 

minuman 

Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan 

seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, 

pengering, pallet dan sejenisnya. 

4 Perhubungan, 

pergudangan dan 

komunikasi 

Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan 

sebagai angkutan umum 

5 Industri semi kondukter Falsh memory tester, writer machine, biporar 

test system, elimination (PE8-1), pose checker 
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Tabel 2.3 

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam Kelompok II 

Nomor 
Urut Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Semua jenis usaha a. mebel dan peralatan dari logam termasuk 

meja, bangku, almari dan sejenisnya 

yang bukan merupakan bagian dari 

bangunan.  

b. Alat pengatur udara seperti AC, kipas 

angin dan sejenisnya 

c. mobil,bus,truk,speed boat dan sejenisnya 

d. container dan sejenisnya 

2 Pertanian, perkebunan, 

kehutanan,perikanan 

a. mesin pertanian/perkebunan seperti 

traktor dan mesin bajak, penggaruk, 

penanaman, penebar  benih dan 

sejenisnya 

b. mesin yang mengolah atau menghasilkan 

atau memproduksi bahan atau barang 

pertanian,  kehutanan, perkebunan dan 

perikanan 

3 Industri makanan dan 

minuman 

a. mesin yang mengolah produk asal 

binatang, unggas dan perikanan, 

misalnya pabrik susu,   pengalengan ikan 

b. mesin yang megolah produk nabati, 

misalnya mesin minyak kelapa, 

margarine, penggilingan kopi, kembang 

gula, mesin pengolah biji-bijian  seperti 

penggilingan beras, gandum, tapioka 

c. mesin yang menghasilkan/memproduksi 

minuman dan bahan-bahan minuman 

segala jenis 
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d. mesin yang menghasilkan /memproduksi 

minuman dan bahan-bahan minuman 

segala jenis 

4 Industri mesin Mesin yang menghasilkan/produksi mesin 

ringan (misalnya mesin jahit, pompa air) 

5 Perkayuan Mesin dan peralatan penebangan kayu 

6 Konstruksi Peralatan yang dipergunakan seperti truk 

berat, dump truck, crane bulldozer dan 

sejenisnya 

7 Perhubungan, 

pergudangan dan 

komunikasi 

a. Truck kerja untuk pengangkutan dan 

bongkar  muat, truck peron, truck 

ngangkang, dan sejenisnya 

b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal 

khusus dibuat untuk pengangkutan 

barang tertentu (misalnya gandum, batu-

batuan, biji tambang dan sebagainya) 

termasuk kapal pendingin, kapal tangki, 

kapal penangkap ikan dan sejenisnya, 

yang mempunyai berat sampai dengan 

100  DWT; 

c. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang 

mempunyai berat sampai dengan 250 

DWT; 

d. Kapal balon 

8 Telekomunikasi a. Perangkat pesawat telepon 

b. Pesawat telegraf termasuk pesawat 

pengiriman dan penerimaan radio 

telegraf dan radio telepon 
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9 Industri semi 

kondukter 

Auto frame loader, 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 otomatic handler, full otomatic mark, 

hand maker, individual mark, inserter remover 

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 

 

Tabel 2.4 

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam Kelompok III 

Nomor 
Urut 

Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Pertambangan selain 

minyak dan gas 

Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang 

pertambangan, termasuk mesin-mesin yang 

mengolah produk pelikan 

2 Pemintalan, 

pertenunan, dan 

pencelupan 

a. mesin yang mengolah/menghasilkan 

produk-produk tekstil (misalnya kain 

katun,sutra,serat-serat buatan,wol dan 

bulu hewan lainnya, lenarami, permadani, 

kain-kain bulu, tule) 

b. mesin untuk yarn preparation, bleaching, 

dyeing,  printing, finishing, texturing, 

packaging dan sejenisnya 
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3 Perkayuan a. mesin yang mengolah/menghasilkan 

produk-produk kayu,barang-barang dari 

jerami, rumput dan bahan anyaman 

lainnya. 

b. mesin dan peralatan penggergajian kayu  

4 Industri kimia a. mesin peralatan yang 

mengolah/menghasilkan  produk industri 

kimia dan industri yang ada hubungannya 

dengan industri kimia (misalnya bahan 

kimia anorganis, persenyawaan organis    

dan anorganis dan 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,detergent 

dan bahan organis pembersih lainnya, zat 

albumina, perekat, bahan peledak,   

produk pirotehnik, korek api, alloy 

piroforis,  barang fotografi dan 

sinematografi 

b. mesin yang mengolah/menghasilkan 

produk industri lainnya ( misalnya damar 

tiruan, bahan  plastic, ester dan eter dari 

selulosa, karet sintetis,  karet tiruan, kulit 

samak, jangat dan kulit mentah)  

5 Industri mesin Mesin yang menghasilkan/memproduksi 

mesin menengah dan berat (misalnya mesin 

mobil,mesin kapal) 
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Tabel 2.5 

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam Kelompok IV 

Nomor 
urut Jenis Usaha Jenis Harta 

1 Konstruksi Mesin berat untuk konstruksi 

2 Perhubungan dan 

komunikasi 

a. lokomotif uap dan tender atas rel 

b. lokomotif listrik atas rel, dijalankan 

dengan batere atau dengan tenaga listrik 

dari sumber luar 

c. lokomotif atas rel lainnya 

d. kereta, gerbong penumpang dan barang, 

termasuk container khusus dibuat dan    

diperlengkapi untuk ditarik dngan satu 

alat atau  beberapa alat pengangkutan 

e. kapal penumpang, kapal barang, kapal 

khusus dibuat untuk pengangkutan 

barang-barang tertentu (misalnya 

gandum,batu-batuan,biji tambang dan 

sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan 

kapal tangki, kapal penangkap ikan dan 

sejenisnya yang mempunyai berat diatas 

1.000 DWT  

f. kapal dibuat khusus untuk menghela atau   

mendorong kapal,kapal suar, kapal 

pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-

keran terapung dan sebagainya, yang 

mempunyai berat diatas 1.000  

DWT 

g. Dok-dok terapung 

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No 138/KMK.03/2002. 
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2.1.5 Cara-cara Perolehan Aktiva Tetap 

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

menempuh beberapa cara antara lain : 

1. Perolehan dengan pembelian tunai (Acquisition by purchases for cash)   

 Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat sebesar uang 

yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap 

termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan 

pembelian atau persiapan penggunaannya. 

 Apabila beberapa aktiva dibeli secara bersamaaan dengan suatu jumlah 

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

ditentukan besar nilai masing-masing aktiva yang didasarkan pada harga pasar. 

 
2. Perolehan dengan pembelian angsuran (Acquisition by purchases on long 

term contract) 

  Apabila aktiva tetap diperoleh dengan pembelian secara angsuran maka 

nilai aktiva dicatat sebesar harga pembeliannya tidak termasuk unsur bunga yang 

dicatat sebagai beban bunga selama masa angsuran. 

 
3. Perolehan dengan pertukaran (Acquisition by exchange) 

 Untuk aktiva yang diperoleh melalui pertukaran menurut IAI dalam 

Standar Akuntansi Keuangan (2002:16.4) adalah : 

“Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran sebagian untuk 
suatu aktiva tetap tidak serupa atau aktiva lain. Biaya dari pos semacam 
itu diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepaskan atau diperoleh, yang 
mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva yang 
dilepaskan setelah disesuaikan dengan sejumlah setiap kas atau setara 
kas yang ditransfer.” 
 

Perolehan aktiva tetap melalui pertukaran dapat dikelompokan menjadi 2, yaitu : 

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

Yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama seperti pertukaran 

mesin lama dengan mesin baru. Dlam hubungannya dengan aktiva sejenis, laba 

yang timbul ditangguhkan (mengurangi harga perolehan aktiva baru). Namun 
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dalam hal pertukaran mengalami kerugian maka kerugian tersebut dibebankan  

dalam periode terjadinya pertukaran. 

2. Pertukaran aktiva tetap tidak sejenis (dissimilar assets/general case) 

Yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama seperti 

pertukaran mesin dengan gedung. 

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

 Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan surat-surat 

berharga misalnya saham/obligasi, maka dasar dari penilaian aktiva tetap di catat 

sebesar harga saham atau obligasi dan digunakan sebagai pertukaran. Apabila 

harga saham atau obligasi tidak diketahui, harga perolehan aktiva tetap ditentukan 

sebesar harga aktiva tetap tersebut. Namun kadang-kadang aktiva tetap tersebut 

tidak diketahui harga pasarnya, maka pencatatan aktiva tersebut didasarkan atas 

harga taksiran yang ditentukan oleh manajemen perusahaan atau oleh perusahaan 

penilai. Pertukaran aktiva tetap dengan saham/obligasi akan dicatat dalam 

rekening saham/obligasisebesar harga nominalnya. Selisih pertukaran dengan nilai 

nominal akan dicatat sebagai agio/disagio. 

 
5. Perolehan dengan membangun sendiri (Acquisition by self construction)  

 Perusahaan dalam memperoleh aktiva tetap dengan cara membangun 

sendiri, mempunyai beberapa alasan yaitu untuk mendapat kualitas dan atau 

konstruksi yang lebih baik, untuk memanfaatkan fasilitas yang menganggur, dan 

menghemat biaya. 

Menurut IAI dalam SAK (2002:16.5) menyatakan bahwa : 

“Jika suatu perusahaaan membuat aktiva serupa untuk dijual dalam 
keadaan usaha normal, biaya perolehan aktiva tetap biasanya sama 
dengan biaya memproduksi aktiva tetap untuk dijual. Karenanya, setiap 
laba intern dieliminasi dalam menetapkan biaya tersebut. Demikian pula 
biaya dari jumlah abnormal dari bahan baku yang tidak terpakai, tenaga 
kerja atau sumbangan lain yang terjadi dalam memproduksi suatu aktiva 
tetap yang dikonstruksi sendiri tidak dimasukkan dalam biaya perolehan 
aktiva.” 
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Masalah yang biasanya timbul dalam membangun sendiri aktiva tetapnya adalah : 

1. Bagaimana pembebanan overhead dari self construction 

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

dari nilai yang dibangun sendiri; 

3. Perlakuan interest selama pembangunan sendiri. 

Jadi, harga perolehan aktiva tetap yang dibangun sendiri meliputi biaya yang 

terjadi selama pembuatan aktiva sehingga siap untuk digunakan. 

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

 Jika suatu aktiva tetap diperoleh dari sumbangan maka tidak ada 

pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan. Walaupun ada, jumlahnya relatif 

lebih kecil dari nilai aktiva yang diterima. 

 Menurut IAI  dalam SAK (2002:16.7) menyatakan bahwa : 

“Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan yang harus dicatat sebesar 

harga taksiran atau harga pasar layak dengan mengkreditkan akun 

modal donasi.” 

 
7. Perolehan dengan cara sewa guna usaha (Acquisition by leasing) 

 Menurut IAI dalam SAK (2002:30.1) menyatakan bahwa : 

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

 Pencatatan perolehan aktiva tetap dengan leasing tergantung dari jenis 

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

1. Capital lease 

Aktiva tetap diperoleh dengan cara dicatat sebagai aktiva tetap dalam kelompok 

tersendiri dan juga harus disusutkan. Kewajiban leasingnya pun disajikan terpisah 

dari kewajiban lainnya. 
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2. Operating lease 

Bila perusahaan memiliki cara ini maka pencatatan angsuran tidak menjadi bagian 

aktiva melainkan dicatat sebagai biaya sewa aktiva tetap dan aktiva yang 

bersangkutan tidak disusutkan. 

 

2.1.6 Pengeluaran-pengeluaran selama penggunaan aktiva tetap 

Selama penggunaan aktiva tetap untuk kegiatan usahanya, perusahaan 

seringkali mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan 

penggunaan aktiva tetap tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut biasanya 

ditujukan untuk : 

1. Mempertahankan kesinambungan kerja; 

2. Menambah masa manfaat (umur ekonomis); 

3. Meningkatkan kapasitas dan efisiensi. 

Pengeluaran-pengeluaran selama penggunaan aktiva tetap menurut Kusnadi 

(2000:275) antara lain : 

1. Pemeliharaan (Maintenance) 

Yaitu pengeluaran yang ditujukan agar aktiva tetap yang bersangkutan dalam 

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

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

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

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

sehingga dicatat sebagai maintenance expenses. 

2. Reparasi (Repair) 

yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk mengembalikan dan memperbaiki  

keadaan asset menjadi baik setelah mengalami kerusakan sebagian atau 

seluruhnya, agar dapat dipergunakan untuk dapat menjalankan fungsinya kembali. 

Apabila sifat reparasi ini hanya mengembalikan aktiva yang rusak menjadi seperti 

keadaan semula, tanpa mengadakan penggantian terhadap bagian-bagian tertentu 

dari aktiva yang nilainya cukup besar, maka pengeluaran ini dibukukan sebagai 

biaya untuk dicatat sebagai repair expenses. 
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3. Perancangan kembali (Rearrangement) 

yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan/jasa meliputi 

penyusunan kembali aktiva/ perubahan rute produksi atau mengurangi biaya 

produksi. Jika jumlah biaya yang dikeluarkan jumlahnya cukup besar dan 

manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi maka harus dikapitalisasi sedangkan 

jika manfaatnya dirasa kurang dari satu periode akuntansi maka dibebankan 

sebagai biaya dalam tahun berjalan. 

4. Penggantian (Replacement) 

yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk mengganti sebagian dari suatu aktiva 

yang biasanya disebabkan karena komponen yang diganti tersebut sudah dalam 

keadaan rusak berat. Pengeluaran semacam ini tidak dibukukan sebagai tambahan 

nilai aktiva yang bersangkutan. 

5. Penambahan dan Perbaikan (Addition and Betterment ) 

Penambahan merupakan pengeluaran untuk menambah aktiva yang lama degan 

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

merupakan pengeluaran untuk perbaikan suatu aktiva (yang mungkin tidak 

mengalami kerusakan) dengan maksud tidak hanya sekedar agar aktiva tersebut 

dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya,  melainkan juga untuk 

menambah nilai/memperpanjang unur penggunaan aktiva itu. Pengeluaran 

semacam ini tidak dicatat sebagai biaya, akan tetapi dibukukan sebagai tambahan 

nilai aktiva yang bersangkutan, atau dibukukan sebagai pengurang jumlah 

cadangan penghapusan ke dalam perkiraan allowance for depreciation dari aktiva 

yang bersangkutan (jika memperpanjang umur penggunaan). 

 

2.1.7 Penghentian Aktiva Tetap  

Aktiva tetap dihentikan penggunaannya sengan cara dijual, ditukarkan, atau 

dibuang. Pada waktu aktiva tetap dihentikan daeri pemakaian maka semua rekening 

yang berhubungan dengan aktiva tersebut dihapuskan. Apabila aktiva tersebut dijual, 

maka selisih harga jual dengan nilai buku dicetak sebagai keuntungan/kerugian. Hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan IAI  dalam SAK (2002:16.1) yaitu : 
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“Keuntungan /kerugian yang timbul dari penghentian/pelepasan suatu 

aktiva tetap diakui sebagai keuntungan/kerugian dalam laporan laba 

rugi.” 

 

Proses penghentian penggunaan aktiva tetap  menurut Smith and Skousen 

(1992:515-521) dapat terjadi dalam berbagai kondisi sebagai berikut : 

1. Asset retirement by sale 

Hasil penjualan aktivatetap dapat diterima dalam bentuk kas/piutang. Bila harga 

jual lebih tinggi dibanding dengan nilai buku aktiva yang bersangkutan berarti ada 

keuntungan, dan sebaliknya. 

2. Assets retirement by exchange for other non monetary assets 

Seringkali perusahaan melakukan penghentian penggunaan aktiva tetap melalui 

pertukaran dengan aktiva non moneter lainnya, mak aktiva tersebut dicatat sebesar 

nilai wajarnya atay nilai pasar aktivayang diterima. Jika harga pasar aktiva baru 

lebih tinggi dari nilai buku aktiva lama maka terdapat keuntungan, dan sebaliknya. 

3. Retirement by involuntary conversion. 

Penghentian penggunaan aktiiva tetap karena konversi terpaksa dapat terjadi 

kerusakan berat akibat terjadi peristiwa-peristiwa seperti kebakaran, banjir, gempa 

bumi, dan sebagainya. 

 

2.2 Penyusutan 

2.2.1 Pengertian penyusutan 

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan 

sepanjang masa manfaat yang disetimasi. Penyusutan perlu dulakukan karena manfaat 

yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai 

aktiva dibebankan secara bertahap. 

Masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama masa 

pemanfaatan aktiva tetap. Pengertian penyusutan menurut PSAK nomor 17  adalah : 

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

1. diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode akuntansi; 

2. memiliki suatu masa manfaat yang terbatas; dan 

3. ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi/memasok barang 

dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi. 

Masa manfaatnya diukur dengan periode suatu aktiva yang diharapkan 

digunakan oleh perusahaan/jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan 

diperoleh dari aktiva oleh perusahaan. Sedangkan jumlah yang dapat disusutkan 

(depreciable amount) adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang 

disubtitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya. 

 

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan 

Menurut Zaki Baridwan  (2000:308), ada tiga fakta yang perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan biaya penyusutan setiap periode yaitu : 

1. Harga perolehan (cost) 

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

terjadi dalam perolehan aktiva sampai dengan aktiva siap digunakan. 

2. Nilai residu (salvage value) 

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

cara lain/aktiva tersebut sudah dapt dipergunakan lagi dikurangi dengan biaya-

biaya yang terjadi pada saat penjualan/pertukaran. 

3. Taksiran masa manfaat (usefull life) 

Yaitu kegunaan auatu aktiva yang dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan 
dan kebijaksanaan yang dianut dalam penyusutan. Taksiran masa manfaat ini 
bias dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi/satuan jam 
kerjanya. 
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2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode penyusutan 

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

faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih metode penyusutan adalah 

sebagai berikut: 

1. Hubungan antara penurunan nilai aktiva dengan penggunaan dan waktu 

a. Nilai aktiva menurun karena fungsi penggunaan 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 factor 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 penggunaan, gunakan metode 

beban variabel 

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

c. Pendapatan bersifat konstan dan meningkat sepanjang usia aktiva, gunakan 

metode beban meningkat 

d. Pendapatan bersifat menurun/ketidakpastian mengani pendapatan selama 

tahun-tahun belakangan, gunakan metode beban menurun. 
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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 garis lurus. 

 

2.2.4 Metode Penyusutan 

Penyusutan dapat dilakukan dengan metode yang dapat dikelompokkan 

menurut kriteria berikut : 

1. Berdasarkan kriteria waktu 

a. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

b. Metode Pembebanan Menurun 

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

- Metode Saldo Menurun Ganda (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. Metode Persediaan (Inventory System) 

 

2.2.4.1 Metode Penyusutan Berdasarkan Kriteria Waktu 

1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

Dengan metode ini biaya penyusutan aktva dialokasikan ke tiap-tiap tahun dengan 

jumlah yang sama selama umur pemakainan aktiva tetap. Biaya penyusutan yang 

sama besar ini menggunakan asumsi bahwa manfaat ekonomis yang diberikan 

aktiva itu sama besar setiap periode. Dalam menetapkan biaya penyusutan 

periodic, taksiran umur pemakaian dinyatakan dalam bulan atau tahun. Besarnya 



28 

biaya penyusutan periodik, dapat dihitung dengan cara mengurangi harga 

perolehan dengan nilai sisa kemudian dibag dengan taksiran umur pemakaian. 

 
 

 
 
 
2. Metode Pembebanan Menurun 

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

Metode ini disebut demikian karena angka yang berurutan untuk setiap 

tahun dari umur aktiva dijumlahkan dan digunakan sebagai denominator 

dari sebuah pecahan. Numeratornya adalah jumlah tahun dari umur aktiva 

yang masih tersisa pada awal periode akuntansi. Pecahan ini kemudian 

dikalikan dengan biaya perolehan yang telah dikurangi nilai sisa untuk 

menghitung biaya penyusutan setiap periode. 

 
 

   

 

 

  Depreciation r = penyusutan tahun/periode ke r 

  n  = estimasi umur ekonomis aktiva 

  P  = periode/tahun ke r 

 
b. Metode Saldo Menurun Ganda (Double Declining Balance Method) 

Biaya penyusutan dihitung dengan menggandakan persentase penyusutan 

garis lurus dan mengalikan hasil persentase penyusutan saldo menurun 

ganda dengan nilai buku awal tahun. 

 

 

 

 Book value = cost – salvage value 

 

Depreciation = cost –salvage value 
                 economical life 
 

Depreciation r = n - ( P – 1 )  x (Cost – Salvage Value ) 

       n + 1  x n 
           2 

 

 

Depreciation = 2 x   1            x book value
     Economical life 
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2.2.4.2 Metode Penyusutan berdasarkan kriteria penggunaan 

1. Metode Jam Jasa ( Service Hour Method) 

Perhitungan penyusutan dilakukan dengan membagi nilai perolehan 

dikurangi nilai residu (jika ada) dengan taksiran total jam kerja aktiva 

untuk periode tersebut. 

 

 

 

 

 
2. Metode Jumlah Unit Produksi (Units of Production) 

Metode ini menghasilkan biaya penyusutan yang berbeda-beda 

menurut jumlah penggunaan atau produktivitas aktiva. Untuk 

menerapkan metode ini, umur aktiva dinyatakan dalam kapasitas 

produksi (unit yang diproduksi). Perhitungan penyusutan dilakukan 

dengan membagi nilai perolehan dikurangi nilai residu (jika ada) 

dengan taksiran total unit yang diproduksi untuk periode tersebut. 

 

 

 

 

 
2.2.4.3 Metode Penyusutan  berdasarkan kritera lainnya. 

1. Metode berdasarkan jenis dan kelompok 

Dalam group depreciation akan dibebankan tarif penyusutan yang 

sama untuk sekelompok aktiva yang bersifat sama, homogen dan umur 

manfaat yang sama. Sedangkan dengan metode composite 

depreciation, tarif akan penentuan biaya penyusutan dengan 

menggunakan suatu tariff yang sama diterapkan pada kelompok aktiva 

yang sifatnya berbeda, heterogen, dan umur manfaatnya berbeda. 

 

 

 
Depreciation per unit =              cost   –  salvage value 
   Estimation total of service hour 

 
Depreciation = (Cost – Salvage Value ) x volume production  
                capacity total 
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2. Metode anuitas 

Metode ini menggunakan table bungan berbunga daftar anuitas sebagai 

alat vantu perhitungan biaya penyusutan. Metode ini digunakan dalam 

analisa investasi atau proyek untuk kepentingan manajemen 

perusahaan. 

3. Metode Persediaan 

Metode ini digunakan untuk menilai aktiva berwujud kecil seperti 

perkakas. Persediaan perkakas misalnya dapat diperoleh pada awal dan 

akhir tahun. Kemudian penyusutan dapat dihitung dengan 

menggunakan nilai dari  persediaan awal ditambah biaya persediaan 

yang diperoleh sepanjang tahun, dikurangi nilai persediaan akhir. 

Metode ini tidak lazim digunakan karena tidak sistematis. 

 

2.2.5 Penyusutan menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan 

Berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah 

dengan  Undang-Undang No.17 tahun 2000 pasal 9 ayat (2), pengeluaran untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan atau penghasilan yang 

memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, tidak boleh dibebankan 

sekaligus,tetapi dibebankan memalui penyusutan (apabila harta berwujud) dan 

amortisasi (apabila harta tidak berwujud atau biaya lain). 

Berdasarkan Undang-Undang Pajak No.17 tahun 2000 pasal 11 ayat (1) 

dan (2) menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, 

pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah 

yang berstatus hak milik,hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang 

dimiliki atau digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam 

bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi 

harta tersebut. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana 

dimaksud sebelumnya 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 
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disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. Dalam pengaturan 

penyusutan tersebut mengandung maksud persyaratan aktiva yang dapat 

disusutkan dan metode penyusutannya.  

Persyaratan aktiva tetap yang dapat disusutkan menurut ketentuan 

perpajakan meliputi : 

- Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud 

- Harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun 

- Harta digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan  

Undang-undang pajak penghasilan menetapkan penyusutan berdasarkan 

nilai historis dari aktiva tetap tersebut. Nilai historis merupakan harga perolehan 

yang telah disesuaikan dengan penambahan, perbaikan, atau perubahan harta 

berwujud. Berbeda dengan akuntansi komersial, dalam penyusutan menurut 

ketentuan perpajakan, nilai residu dari aktiva tidak diperhatikan. Apabila wajib 

pajak melakukan penilaian kembali aktiva (revaluasi aktiva tetap) berdasarkan 

ketentuan pemerintah, maka digunakan dasar penyusutan atas aktiva setelah 

penilaian kembali aktiva tersebut.  

Kebijakan pajak (tax policy) untuk penyusutan harus mempertimbangkan 

tiga hal, yaitu : 

a. Keadilan pajak (tax equity) 

Untuk keadilan pajak perlu diperhatikan jenis kegiatan dari wajib pajak, 

apakah perusahaan manufaktur (manufacturing) atau perusahaan jasa (service 

industry), bagaimana struktur modalnya, padat modal (capital intensive) atau 

padat karya (labor intensive) akan lebih diuntungkan dibanding yang lainnya. 

b. Kebijakan ekonomi (economic policy) 

Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan investasi 

(capital growth). Jika penyusutan besar maka after tax earnings juga besar, 

Return of Investment (ROI) juga besar, sehingga arus kas menjadi tinggi. 

Menurut ketentuan perpajakan saat penyusutan adalah bulan perolehan. Secara 

ekonomis dapat diatur dengan peraturan tertentu secara selektif, untuk 

mendorong/menghambat suatu capital growth.  
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Penyusutan secara selektif dibedakan berdasarkan : 

- Penyusutan untuk barang baru/barang bekas 

- Penyusutan berdasarkan jenis industri tertentu 

- Penyusutan berdasarkan jenis aktiva (type asset) 

- Penyusutan berdasarkan lokasi 

c. Administrasi (administration) 

Secara administrasi penyusutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sederhana 

dan kompleks.Memilih jenis penyusutan yang sederhana maupun komleks 

tergantung dari beberapa hal seperti besarnya beban administrasi, sumber daya 

manusia, dan kepatuhan dari wajib pajak. 

 

2.2.5.1 Metode Penyusutan menurut Peraturan Perpajakan 

Berdasarkan Undang-Undang Pajak No.17 tahun 2000 pasal 11 ayat (1) 

dan (2), metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan dan 

harus dilakukan secara taat asas adalah : 

a. Metode garis lurus, dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa 

manfaat yang telah ditetapkan bagi harta tersebut 

b. Metode saldo menurun ganda, dalam bagian-bagian yang menurun dengan 

cara menetapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. 

Sejak tahun 1995, wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode 

penyusutan fiskal untuk aktiva berwujud bukan bangunan yaitu metode garis lurus 

dan metode saldo menurun ganda. Metode manapun yang dipilih oleh wajib pajak 

harus diterapkan secara taat asas. Artinya, pelaksanaan penyusutan berdasarkan 

metode yang telah dipilih, harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta. 

Dengan demikian, tidak dapat misalnya terhadap harta yang termasuk kelompok 

lainnya diterapkan metode garis lurus. Dalam hal wajib pajak memilih saldo 

menurun ganda, maka pada akhir tahun terakhir masa untuk harta berwujud 

berupa bangunan, hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta 

berwujud ini dibedakan menjadi bangunan permanen dan bangunan tidak 

permanen. Bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara 

dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama/bangunan yang dapat dipindah-
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pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Misalnya, 

barak/asrama milik suatu perusahaan yang terbuat dari kayu untuk dihuni oleh 

karyawan perusahaan tersebut. 

 

2.2.5.2 Tarif Penyusutan menurut Peraturan Perpajakan 

Penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud berdasarkan 

Undang-Undang No.17 tahun 2000 pasal 11 ayat (6), ditetapkan sebagai berikut: 

Tabel 2.6 

Pengelompokan Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan 

Kelompok Harta 
Berwujud 

Masa 
Manfaat 

Tarif Penyusutan 
Metode Garis 

Lurus 
Metode Saldo 

Menurun Ganda 
I. Bukan Bangunan    

Kelompok 1 4   tahun 25  % 50 % 

Kelompok 2 8   tahun 12,5 % 25 % 

Kelompok 3 16 tahun 6,25 % 12,5 % 

Kelompok 4 20 tahun 5 % 10 % 

II. Bangunan    

Permanen 20 tahun 5 % - 

Tidak Permanen 10 tahun 10 % - 

 

 
2.2.5.3 Saat Dimulainya Penyusutan menurut Peraturan Perpajakan 

Pada umumnya, penyusutan dimulai dilakukan pada saat pengeluaran 

untuk memperoleh aktiva tersebut. Untuk aktiva tetap yang masih berada dalam 

proses pengerjaan, penyusutan mulai dilakukan pada tahun selesainya pengerjaan 

tersebut. 

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) dan (4) dari Undang-undang Pajak No.17 

tahun 2000, dijelaskan bahwa penyusutan yang semula dinyatakan tahunan 

(annual basis) diubah menjadi bulanan. Penyusutan mulai dilakukan pada bulan 

dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses 
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pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta 

tersebut. 

Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut ini : 

1. Harta/aktiva yang masih dalam proses pengerjaan 

Untuk harta/aktiva yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya 

dimulai pada bulan selesainya pengerjaan tersebut. Jadi, meskipun pada 

dasarnya penyusutan atas harta/aktiva dimulai pada bulan perolehannya, untuk 

harta/aktiva yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu taun, 

perhitungan penyusutan dimulai pada saat selesainya pengerjaan harta/aktiva 

tersebut. 

2. Harta/aktiva dalam sewa guna usaha (leasing) 

Penyusutan terhadap harta dalam leasing khususnya operating lease dimulai 

pada tahun harta tersebut digunakan. 

3. Wajib pajak yang mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak 

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak, apabila 

tidakmengikuti prinsip umum penyusutan. Misalnya, penyusutan baru 

dilakukan pada saat harta/aktiva tersebut menghasilkan. Yang dimaksudkan 

dengan menghasilkan dalam hal ini adalah dikaitkan dengan saat aktiva mulai 

berproduksi dan bukan dikaitkan dengan saat diterimanya penghasilan. 

 

2.2.5 Penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

Pada umumnya penyusutan dimulai pada tahun pengeluaran. Untuk aktiva 

tetap yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada tahun 

selesainya pengerjaan tersebut. Penyusutan komersial boleh dilakukan untuk 

jangka yang lebih pendek. Misalnya, perusahaan membeli aktiva pada bulan Juli 

2000, maka untuk penyusutan tahun 2000 perusahaan bias hanya membebankan 

biaya penyusutan selama enam bulan saja,sesui dengan penggunaan aktiva yang 

bersangkutan. 
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Dasar penyusutan yang digunakan adalah biaya perolehan awal melalui 

pembelian maupun pendirian, penambahan, perbaikan. Apabila perusahaan 

melakukan penilaian kembali (revaluasi) maka dasar penyusutannya adalah nilai 

setelah revaluasi. 

 

2.2.6 Metode Pencatatan Biaya Penyusutan 

Setelah menentukan besarnya biaya penyusutan atas suatu aktiva dengan 

metode yang telah ditentukan manajemen perusahaan, maka selanjutnya adalah 

mencatat biaya penyusutan tersebut. Pencatatan biaya  penyusutan ini biasanya 

dilakukan pada akhir periode akuntansi melalui jurnal penyesuaian. 

Pencatatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

a. Metode Langsung 

Dengan metode langsung biaya penyusutan akan dicatat langsung ke perkiraan 

aktiva tetap yang bersangkutan, misalnya gedung, maka jurnalnya : 

(Dr)  Biaya penyusutan gedung  xx 

(Cr) Gedung    xx 

Apabila perusahaan menggunakan metode ini, maka pada akhir tahun gedung 

akan dikredit sejumlah biaya penyusutan sehingga nilai gedung yang 

dicantumkan di neraca adalah sebesar nilai buku gedung yang semakin lama 

akan semakin mengecil dan setelah sampai pada akhir tahun penggunaannya, 

maka perkiraan gedung di neraca akan menyajikan jumlah nilai residu. 

b. Metode tidak langsung 

Dengan metode ini pencatatan biaya penyusutan pada akhir tahun tidak 

mengkredit perkiraan aktiva, tetapi dibentuk suatu perkiraan akumulasi 

penyusutan aktiva yang sifat perkiraannya mengurangi nilai perolehan dari 

aktiva yang bersangkutan, misalnya gedung. 

Dengan demikian jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun adalah : 

(Dr) Biaya penyusutan gedung   xx 

(Cr) Akumulasi penyusutan gedung  xx 
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Perkiraan biaya penyusutan akan ditutup ke perkiraan laba rugi, sedangkan 

perkiraan akumulasi penyusutan akan disajikan di neraca sebelah debit sebagi 

pengurang dari aktiva yang disusutkan. Dibandingkan dengan metode 

langsung, metode ini merupakan metode pencatatan yang lebih baik karena 

biaya penyusutan akan terkumpul pada perkiraan biaya penyusutan, sedangkan 

perkiraan aktivanya tidak berubah dan tetap akan menunjukkan nilai 

perolehannya. 

 

2.3 Pajak 

2.3.1 Pengertian Pajak 

 Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus 

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan 

tujuan terssebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. 

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa/negara dalam 

pembiayaan pembangunan  yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam 

negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang 

berguna bagi kepentingan bersama. 

 Dalam membahas pengertian pajak, kita akan menemui cukup banyak 

definisi yang saling melengkapi, diantaranya adalah pengertian pajak menurut 

Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana  (2002:1) adalah : 

“Pajak adalah harta kekayaan (swasta) yang berdasarkan undang-
undang, sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara 
tanpa kontra prestasi yang diterima rakyat secara individual dan 
langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti yang berfungsi 
sebagai dana untuk penyelenggaraan negara dan sisanya, jika 
digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen 
untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.” 
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 Pengertian pajak menurut Tulis S. Meliala dalam bukunya yang berjudul 

Perpajakan dan Akuntansi Pajak (2000:2) adalah sebagai berikut : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat 

untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.” 

  

Jadi berdasarkan pengertian-pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan 

bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut : 

1. pungutannya oleh pemerintah 

2. berdasarkan undang-undang 

3. pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi 

pembayar pajak 

4. pelaksanaannya bila perlu dapat dipaksakan 

5. tujuannya adalah membiayai kebutuhan keuangan pemerintah dalam rangka 

belanja negara. 

 
2.3.2 Pengertian Penghasilan 

 Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan adalah 

sebagai berikut : 

“Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 
atau diperoleh dari manapun datangnya, baik dari Indonesia maupun 
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi/menambah 
kekayaan dengan nama atau dalam bentuk apapun.” 
 

 Jadi pengertian pajak penghasilan berdasarkan definisi pajak dan 

penghasilan adalah : 

“Pajak penghasilan adalah iuran rakyat kepda kas negara atas setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari 
manapun datangnya, sebagai perwujudan pengabdian dan peran 
serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.” 
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2.3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan 

 Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dianut pengertian penghasilan 

dalam arti luas, yaitu : setiap manfaat ekonomis. Manfaat ekonomis yang 

diterima/diperoleh seseorang merupakan ukuran yang terbaik mengenai 

kemampuan seseorang untuk ikut memikul biaya yang diperlukan pemerintah 

guna membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. 

Menurut Undang-undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang No.9 tahun 1994 dan Undang-undang No.16 tahun 2000, 

badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara atau Daerah dengan nama dan dalm bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 

tetap, dan bentuk badan lainnya. 

Sehingga penghasilan badan adalah penghasilan yang didapat dari 

kegiatan usaha, yaitu kegiatan melalui sarana perusahaan. Setiap penghasilan yang 

memberikan manfaat ekonomis harus dikenakan pajak, seperti laba atau 

keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut 

didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat 

dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. 

Dalam Undang-undang No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1), dinyatakan 

bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu tambahan kemampuan 

ekonomis, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau diperoleh wajib pajak, baik 

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : 
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a) Penggantian/imbalan berkenaan dengan pekejaan/jasa yang diterima atau 

diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,  

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan  

 lain dalam undang-undang ; 

b) Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan, dan penghargaan ; 

c) Laba usaha ; 

d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badanlainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal ; 

2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya 

karena  pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan anggota ; 

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, atau pengambilalihan usaha ; 

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atu sumbangan  

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, dan badan keagamaaan/badan pendidikan/badan 

sosial/pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan atau penguasaan  antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya ; 

f. Bunga termasuk premum, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang ; 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

(shu) koperasi ; 

h. Royalty 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ; 

j. Penerimaan/perolehan pembayaran berkala ; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah ; 
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l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing ; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva ; 

n. Premi asuransi 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari wajib pajak yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas ; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

 
Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak adalah : 

a.  1.  Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerinta dan 

penerima zakat yang berhak ; 

     2.  Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satub derajat, dan oleh badan keagamaan.badan pendidikan/badan 

social/pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan ; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan 

b. Warisan ; 

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham/sebagai pengganti penyertaan modal ; 

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diterima 

atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib 

pajak/pemerintah. 

e. Pembayarn dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 

asuransi beasiswa ; 

f. Dividen/bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai 

wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dan penyertaan 

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 

Indonesia dengan syarat : 
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1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan ; dan 

2) Bagi perseroan terbatas, BUMN danBUMD yang menerima dividen,                

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 

25%  dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif 

diluar kepemilikan saham tersebut. 

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerj a 

maupun pegawai ; 

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan. 

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma dan kongsi ; 

j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 

lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha ; 

k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : 

1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan 

dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri                  

Keuangan ; dan 

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

 

2.3.2.2 Biaya-biaya yang boleh dikurangkan menurut Peraturan Perpajakan 

Undang-undang No.17 tahun 2000 pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) 

menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam 

negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto 

dikurangi : 

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termauk 

biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk 
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upah, gaji, honorarium, bonus,gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam 

bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, 

premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan ; 

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun ; 

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri 

keuangan 

4. Kerugian karena penjualan/pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan 

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,menagih dan 

memelihara penghasilan;  

5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing ; 

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di indonesia ; 

7. Biaya beasiswa,magang, dan pelatihan ; 

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : 

a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial ; 

b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau 

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya 

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang 

antara kreditur dan debitur yang bersangkutan ; 

c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;dan 

d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidakdapt ditagih 

kepada Direktorat Jenderal Pajak ; 

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka 

kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak 

berikutnya berturut-turut sampa dengan 5 tahun. 
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2.3.2.3 Biaya-biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan Menurut Peraturan 

Perpajakan 

Dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak 

dalam negeri dan badan usaha tetap, terdapat beberapa hal yang tidak boleh 

dikurangkan dari penghasilan wajib pajak. Hal ini diatur dalam Undang-undang 

No.17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1), yaitu : 

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, 

termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang 

polis, dan pembagian Sia Hasil Usaha(SHU) koperasi ; 

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang 

saham, sekutu dan anggota ; 

3. Pembentukan/pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak 

tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan 

untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha 

pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan. 

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak pribadi, 

kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja, dan premi tersebut dihitung sebagai 

penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan ; 

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan 

dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan 

minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk 

natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan ; 

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham 

atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan ; 

7. Harta yang dihibahkan, bantuan/sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas 

penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk 

agama Islam atau wajib pajak dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama 
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Islam kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat yang dibentuk atau 

disahkan oleh pemerintah ; 

8. Pajak penghasilan 

9. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak 

atau orang yang menjadi tanggungannya ; 

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham ; 

11. Sanksi administrasi berupa bunga,denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 

yang mempunyai masa manfaat leih dari satu tahun tidak diperbolehkan untuk 

dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan/amortisasi. 

 
 
2.3.2.4 Pajak Penghasilan Terutang 

Pajak penghasilan terutng didapatkan dengan cara mengalikan tarif pajak 

dengan penghasilan kena pajak. 

 

 

 
Tabel 2.7 

Tarif Pajak yang Dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak bagi  

Wajib Pajak Badan 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak 
(PKP) Tarif Pajak 

-  s/d Rp 50.000.000 
( sampai dengan lima puluh juta ) 

10 % 
( sepuluh persen ) 

- diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 
100.000.000 

( diatas lima puluh juta sampai dengan 
seratus juta ) 

15 % 
( lima belas persen ) 

 

- diatas Rp 100.000.000 
( diatas seratus juta ) 

30 % 
( tiga puluh persen ) 

Sumber : Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 

PPh terhutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak 
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Tarif pajak diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan dalam 

pemungutan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak. Sehingga tarif pajak di 

Indonesia bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan wajib pajak, maka 

semakin tinggi prosentase tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak 

tersebut. 

Dalam Undang-undang No.17 tahun 2000 pasal 17 ayat (2), dinyatakan 

bahwa dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana pada tabel diatas 

(30 %) dapat diturunkan menjadi paling rendah 25 %. Selain itu dalam pasal 17 

ayat (3) disebutkan juga bahwa besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

pada tabel diatas, dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan. Untuk 

keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud diatas, jumlah 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. 


