
 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen Aset 

Menentukan kinerja dalam pengoperasian aset dibutuhkan adanya 

pengelolaan aset secara fisik dimulai dari pemilihan, pemeliharaan serta 

pembaharuan (aset the institute of aset management, 2010). Konteks bisnis 

manajemen aset  diperlukan untuk mengetahui kapasitas terkait dengan kegiatan 

pendukung dalam keputusan aset diantaranya yaitu proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengelolaan aset. (Hastings, 2010) 

2.2 Aset Lancar 

Aset lancar adalah aset yang memiliki masa manfaat kurang dari dua belas 

bulan (satu tahun) dan digunakan dalam kegiatan pemerintah. Hal-hal yang 

termasuk dalam aset lancar adalah: 

1. Kas→ Biaya operasi perusahaan berupa uang tunai. 

2. Investasi jangka pendek→ Bersifat sementara dalam melakukan investasi 

3. Piutang wesel→ Perjanjian yang diatur didalam undang-undang tentang 

tagihan perusaan terhadap pihak lain. 

4. Piutang dagang→ Tagihan penjualan barang dagangan kredit kepada pihak 

lain. 

5. Persediaan→ Persediaan berupa barang mentah, barang didalam proses 

maupun barang jadi. 

6. Piutang penghasilan→ Pembayaran penghasilan yang belum diterima  tetapi 

sudah menjadi hak perusahaan. 

7. Persekot→ pengeluaran dari pihak lain untuk dapat memperoleh jasa atau 

prestasi. 

2.3 Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah atau dimanfaatkan 

oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung 

dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan instalasi. Aset tetap lainnya yaitu kontruksi 
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dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan. (Peraturan Bupati Kanpar  No.22, 

2014). 

2.3.1 Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap 

Kapitalisasi aset adalah penentuan nilai terhadap semua pengeluaran aset 

untuk memperoleh aset tetap siap pakai dan juga untuk meningkatkan 

kapasitas/efisiensi aset. Pengeluaran yang dikapitalisasikan adalah sebagai berikut: 

1. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya 

pembuatan sertifikat, biaya pematang, pengukuran dan pengurugan. 

2. Pembelian peralatan dan mesin yang terdiri dari biaya asuransi, ongkos angkut, 

harga barang, biaya pemasangan serta biaya selama melakukan uji coba. 

3. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang meliputi: 

a. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan dilaksanakan dengan adanya 

kontrak terhadap biaya perencanaan, perizinan dan jasa konsultasi. 

b. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan dilaksanakan secara swakelola 

yang mebutuhkan biaya langsung ataupun tidak langsung dan meliputi biaya 

bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralataan, biaya perencanaan, dan biaya 

perizinan sampai siap pakai. 

4. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi: 

a. Pembangunan gedung dan bangungan dilaksanakan dengan kontrak diantara 

nya biaya perencanaan, biaya perizinan, biaya pengeluaran, jasa konsultan, 

serta biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. 

b. Pembangunan dilaksanakan secara swakelola yang membutuhkan biaya 

langsung dan tidak langsung meliputi berupa biaya perencanaan, biaya 

perizinan, biaya pengeluaran, jasa konsultan, serta biaya pengosongan dan 

pembongkaran bangunan lama. 

5. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi: 

a. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan dilaksanakan dengan kontrak diantara 

nya biaya perizinan, nili kontrak, jasa konsultan, serta biaya pengosongan dan 

pembongkaran bangunan. 
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b. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan dilaksanakan secara swakelola diantara 

nya biaya langsung dan tidak langsung yang meliputi upah tenaga kerja, sewa 

peralatan, biaya bahan baku, serta biaya pengosongan dan pembongkaran 

bangunan. 

c. Pembelian aset tetap lainnya yang meliputi ongkos angkut, biaya asuransi, 

harga kontrak/beli sampai siap pakai. 

6. Pembangunan atau pembuatan aset tetap lainnya: 

a. Pembangunan atau pembuatan aset tetap dilaksanakan melalui kontrak 

diantaranya biaya perencanaan, biaya perizinan, biaya pengawasan serta nilai 

kontrak. 

b. Pembangunan atau pembuatan aset tetap dilaksanakan secara swakelola yang 

membutuhkan biaya langsung dan tidak langsung yang meliputi biaya 

perencanaan, biaya pengawasan, biaya perizinan, upah tenaga kerja, biaya 

bahan baku, serta jasa konsultan. 

c. Nilai aset tetap yag diterima di cantumkan dalam keputusan pengadilan dan 

ditambah dengan biaya pengurusan kecuali tanah, Gedung dan bangunan. 

2.3.2 Pengakuan Aset Tetap 

Aset tetap yang dapat diakui harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan (1 tahun) 

2. Adanya biaya perolehan untuk suatu aset 

3. Tidak diperjual belikan 

4. Diperoleh sebagai aset untuk dapat digunkan dalam suatu organisasi 

pemerintahan 

Tujuan utama dai perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh 

pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan 

dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap yang telah diterim atau diserahkan hak 

kepemilikannya akan mendapatkan pengakuan sebagai aset tetap pemerintahan. 

2.4 Akumulasi Penyusutan Berdasarkan Akuntansi No. 09 

Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2014 tentang 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 09, Penyusutan yaitu nilai 
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dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari aset. Salah satu tanda pemberlakuan 

basis akrual didalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pencatatan 

penyusutan. 

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut 

dikurangi akumulasi penyusustan. Masa manfaat aset tetap yang melakukan 

penyusutan dapat ditinjau secara periodik, dan jika terdapat perbedaan penyusutan 

periode saat ini dan penyusutan masa mendatang harus dilakukan penyesuaian 

terhadap nilai yang disusutkan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode 

garis lurus (Straight line method). 

Selain tanah dan kontruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat 

disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. 

2.4.1 Prasyarat Penyusutan 

Tujuan dari penyusutan adalah untuk menyesuaikan nilai aset tetap 

berdasarkan dari masa manfaat pemaikaian aset tetap setiap tahun yang dilakukan 

dalam kegiatan pemerintah. Syarat untuk menerapkan penyusutan yaitu: 

1. Aset tetap yang memiliki masa manfaat dan dapat dihitung penyusutannya 

adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, 

dan sebagainya. Sedangkan aset tetap yang memiliki masa manfaat dan tidak 

dapat dihitung penyusutan nya adalah tanah dan kontruksi dalam pengerjaan. 

2. Aset tetap yang memiliki nilai perolehan dan telah dilakukan pengesahan dapat 

dilakukan penyusutan. Aset tetap yang tidak diketahui nilai perolehannya, maka 

nilai aset tetap tersebut tidak dapat dihitung penyusutannya. 

3. Masa manfaat aset tetap dapat dihitung penyusutannya menggunakan metode 

garis lurus (Staright Line). Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis 

lurus yaitu: 

Penyusutan per periode = nilai yang dapat disusutkan ÷ Masa manfaat. 

Berdasarkan metode straight line, penyusutan nilai aset tetap dilakukan 

dengan mengalokasikan penurunan nilai aset tetap secara merata selama masa 

manfaatnya. 
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2.4.2 Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan Menurut Metode Penyusutan 

Straight line 

Berdasarkan metode straight line, penyusutan nilai aset tetap dilakukan 

dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. 

Beberapa nilai atribut yang harus dimiliki untuk dapat melakukan penyusutan nilai 

aset dengan metode straight line adalah biaya pengadaan aset atau nilai yang dapat 

disusutkan, nilai buku atau nilai aset saat ini, dan sisa masa manfaat aset. Persentase 

penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang 

dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun. Sehingga pada 

perhitungan nilai penyusutan, nilai sisa bernilai 0 pada semua jenis aset. Contoh 

perhitungan sebagai berikut: 

Sebuah alat kesehatan yaitu jarum suntik diperoleh pada tanggal 28 januari 

2016, harga perolehan jarum suntik tersebut sebesar Rp 300.000.000: 

Nilai yang dapat disusutkan   = Rp 300.000.000 

Masa Manfaat (diambil dari data aset) = 5 tahun 

 

Penyusutan aset pertahun = nilai yang dapat disusutkan 

     Masa manfaat 

    = 300000000 = 60000000/tahun 

     5 

Penyusutan tahun terakhir = nilai buku tahun terakhir = 60000000 

 

Tabel 2. 1 Contoh Hasil Perhitungan Penyusutan Nilai Aset Tetap 

Nilai aset tetap 

Masa 

aset 

tetap 

Nilai 

penyusutan/tahun 

Penyusutan 

telah 

berjalan 

Nilai aset 

setelah 

penyusutan 

Sisa 

masa 

aset 

tetap 

Rp 300.000.000 

(tahun pertama) 
5 tahun Rp 60.000.000 1 tahun Rp 240.000.000 

4 

tahun 

Rp 240.000.000 

(tahun kedua) 
4 tahun Rp 60.000.000 2 tahun Rp 180.000.000 

3 

tahun 

Rp 180.000.000 

(tahun ketiga) 
3 tahun Rp 60.000.000 3 tahun Rp 120.000.000 

2 

tahun 

Rp 120.000.000 

(tahun keempat) 
2 tahun Rp 60.000.000 4 tahun Rp 60.000.000 

1 

tahun 

Rp 60.000.000 

(tahun terakhir) 
1 tahun Rp 60.000.000 5 tahun Rp 0 0 



 

 

II-6 

 

Aset tetap yang telah disusutkan seluruh nilainya menjadi Rp 0 yaitu Aset 

tetap yang telah habis masa penyusutannya dan dapat dihapuskan jika telah 

mendapat ijin penghapus bukuan dari pejabat yang berwenang. 

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 6 

tahun 2006 suatu aset tetap milik pemerintahan pusat hanya dapat dihapuskan jika 

telah mendapat persetujuan penghapusan dari pejabat yang berwenang. 

2.5 Agile Extreme Programming 

Extreme Programming (XP) merupakan sebuah proses rekayasa perangkat 

lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek dan juga 

membutuhkan waktu pengembangan yang tidak terlalu lama. Pada agile model 

Extreme Programming mencakup beberapa aturan dalam prakteknya, yang terdiri 

dari planning, design, implementation/coding, dan test. Berikut adalah gambar dari 

Agile Extreme Programming: 

 

Gambar 2. 1 Agile Extreme Programming 

Adapun penjelasan dari tahapan metode pengembangan sistem Agile 

Extreme Programming adalah: 

1. Planning / Perencanaan 

Pada tahapan ini perencanaan terhadap software yang diingankan mengacu 

pada user stories. user stories menggambarkan fitur dan fungsi yang 

dibutuhkan terhadap software tersebut. Ketika semua user stories telah 

ditentukan, developer akan menentukan lama pengerjaan untuk tiap-tiap user 

stories. Perencanaan dapat dilakukan apabila sudah mengetahui batasan 
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masalah nya. Adapun beberapa fungsi dan kebutuhan dari sistem adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi permasalahan 

b. Membuat user stories sebagai inti perencanaan dari XP 

c. Menentukan tujuan perangkat lunak 

d. Menentukan pengguna perangkat lunak 

e. Menentukan informasi yang dibutuhkan 

f. Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan aplikasi 

g. Membuat use case sebagai gambaran umum 

h. Membuat sequence diagram sebagai gambaran aktivitas perangkat lunak 

2. Design 

Design akan berisikan semua implementasi dari stories tanpa ada pengurangan 

maupun penambahan. Pada design, perancangan sistem terdiri dari beberapa 

bagian diantaranya sebagai berikut: 

a. Perancangan class tujuannya yaitu untuk mengelompokkan fungsi-fungsi 

yang ada dalam sistem dan membaginya kedalam class. 

b. Perancangan tampilan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna 

dalam menjalankan sistem dan dapat dengan mudah memahami informasi 

yang ditampilkan pada sistem tersebut.  

c. Perancangan database yang digunakan untuk menyimpan data-data yang 

diperlukan oleh sistem. 

3. Coding 

Pada tahap ini, proses pengembangan tidak langsung melakukan implementasi 

terhadap design yang telah dibuat. Pembuatan unit test untuk tiap-tiap stories 

yang nantinya akan diimplementasikan. Dalam hal ini penulis melakukan 

coding menggunakan Bahasa PHP yang berObject Oriented Programming, dan 

MariaDB. 

4. Testing 

Dalam melakukan pengujian penulis menggunakan 2 teknik pengujian yaitu 

pengujian Black Box dan User Acceptance Test (UAT). Pada pengujian Black 

Box dilakukan pengujian integrasi antara input dan hasil output yang sesuai, 
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sedangkan pengujian User Acceptance Test (UAT) dilakukan dengan 

memberikan beberapa kuisioner kepada pengguna (user). 

2.6 Penelitian Terkait 

Berikut adalah penelitian - penelitian yang menjadi landasan bagi penulis 

untuk melakukan penelitian ini : 

Tabel 2. 2 Penelitian Terkait 

No 
Peneliti dan 

Tahun 
Topik Hasil 

Metode 

Penelitian 

1. Nurlaily Mauliatu 

Saadah, 2016 

Penerapan 

perlakuan 

akuntansi 

terhadap piutang 

dagang yang 

dilakukan oleh 

PT. Kebayoran 

Pharma di 

Samarinda belum 

sepenuhnya 

sesuai dengan 

teori akuntansi 

piutang dagang 

Perlakuan 

akuntansi piutang, 

pengakuan, 

pengukuran, dan 

penyajian sudah 

sesuai dengan 

standard 

akuntansi 

keuangan entitas 

tanpa 

akuntabilitas 

public. 

Wawancara, 

observasi 

2. Ernawati, 2015 

 

 

Analisis 

penerapan standar 

akuntansi 

keuangan (PSAK 

NO.16) atas aset 

tetap pada PT 

Pelayaran Liba 

Marindo Tanjung 

Pinang 

Aset tetap yang 

diperoleh 

memiliki masa 

manfaat dan 

memberikan 

manfaat ekonomis 

lebih dari satu 

periode, dan 

mampu 

mendukung 

kegiatan 

operasional 

perusahaan. 

Dalam hal ini, 

pengakuan aset 

tetap pada PT 

Liba Marindo 

sudah baik, dan 

tidak 

menyimpang dari 

PSAK No.16 

Observasi 
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No 
Peneliti dan 

Tahun 
Topik Hasil 

Metode 

Penelitian 

3. Sri Rukaiya, 2015 Rancang bangun 

sistem informasi 

manajemen aset 

perusahaan 

dengan 

penyusutan 

menggunakan 

metode Straight 

line 

Menerapkan 

pengelompokkan 

aset sesuai 

keputusan menteri 

keuangan no 

96/PMK.03/2009 

dan penentuan 

tarif penyusutan 

sesuai pasal 11 

UU No.7 tahun 

1983 pada sistem, 

dapat mengurangi 

kesalahan 

pengelompokkan 

dan penentuan 

tarif penyusutan 

aset tetap. 

Wawancara, 

Observasi 

4. Faizal Gunawan, 2015 Perlakuan 

akuntansi Aset 

tetap berdasarkan 

PSAK No.16 pada 

Glory Futsal 

Sukowono 

Hasil penelitian 

ini yaitu kebijakan 

pencatatan nilai 

buku aset tetap 

yang dilakukan di 

Glory Futsal 

sukowono belum 

sesuai dengan 

ketentuan yang 

terdapat didalam 

PSAK No.16. 

dimana aset tetap 

dinilai 

berdasarkan harga 

perolehannya saja 

tanpa dikurangi 

akumulasi 

penyusutan. 

Observasi 

dan 

Wawancara 

5 Yeyen Herlina Wati, 

2015 

Perlakuan 

Akuntansi 

Piutang Dagang 

(Psak No.09)  

Pada Laporan 

Keuangan PT. 

Kebayoran 

Pharma 

Samarinda 

Penerapan 

perlakuan 

akuntansi 

terhadap piutang 

dagang yang 

dilakukan oleh 

PT. kebayoran 

Pharma di 

Samarinda belum 

sepenuhnya sesuai 

dengan teori 

Observasi 
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No 
Peneliti dan 

Tahun 
Topik Hasil 

Metode 

Penelitian 

akuntansi piutang 

dagang. 

6. Rohmat Juanda, 2013 Pelaksanaan 

wewenang badan 

permusyawaratan 

desa (BPD) di 

desa kenantan 

kecamatan tapung 

kabupaten 

Kampar 

berdasarkan 

PERDA 

kabupaten 

Kampar No.9 

tahun 2007 

Tentang Badan 

permusyawaratan 

Desa. 

BPD mendapat 

hambatan dalam 

melaksanakan 

wewenangnya 

yang 

mengakibatkan 

kurangnya 

pemahaman BPD 

terhadap 

wewenangnya dan 

pelaksanaannya 

tidak bias berjalan 

dengan maksimal 

Observasi, 

Wawancara 

7. Franstia Wira Sukma 

Susilo, 2012 

Rancang Bangun 

aplikasi sistem 

informasi 

manajemen aset 

perusahaan (studi 

kasus: STIKOM 

Surabaya) 

Hasil penelitian 

berupa sistem 

informasi yang 

dapat memberikan 

informasi detil, 

lokasi, daftar aset 

barang elektronik, 

umur ekonomis 

yang akan habis 

dan dapat 

mengetahui nilai 

penyusutan dari 

suatu aset serta 

dapat melakukan 

pengelolaan aset 

terhadap aset yang 

telah melewati 

umur 

ekonomisnya atau 

yang telah 

dihapus. 

Observasi 


