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BAB III 

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

 

3.1 Tinjau Teori 

3.1.1 Pengertian Analisis 

 Analisis atau analisa berasal dari  kata yunani  kuno “analusis” yang 

berarti melepaskan. Analusis terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti 

kembali, dan lusis yang berarti melepas, jika di gabungkan  maka artinya melepas 

kembali atau menguraikan. Kata analusis ini di serap kedalam bahasa inggris 

menjadi “analisis”  yang kemudian diserap juga kedalam bahasa Indonesia 

menjadi “analisis”.  

 Menurut Komaruddin (2001:53) pengertian analisis adalah kegiatan 

berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen  sehingga dapat 

mengenal tanda–tanda komponen, hubungan satu sama lain  dan fungsi masing-

masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. 

 Menurut Harahap (2004:189) bahwa pengertian analisis adalah 

memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. 

 

3.1.2  Pengertian Akuntansi  

 Menurut Sofyan Syahri H (2005:4)  akuntansi adalah defenisi dalam buku 

akuntansi  A Statemen OF  Basic Acconting Theory ( ASOBAT)  proses 

mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai beban 

informasi  dalam hal mempertimbangkan  berbagai alternatife dalam mengambil  

keputusan. 
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 Menurut  komite terminologi AICPA ( The Committee On Terminology 

of the American Institute of Cerified Publik Accountants) mendefenisikan 

akuntansi adalah  seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi  dan 

kejadian yang bersifat keungan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk 

satuan uang, dan menginterprestasikan hasil proses tersebut,  cakupan akuntansi 

dan defenisi diatas Nampak terbatas, perspektif yang lebih luas di tawarkan oleh  

defenisi akuntansi yaitu proses mengidentifikasi, penguukuran, dan  

pengomunikasian informasi  ekonomi untuk memungkinkan pembuatan 

pertimbangan  dan keputusan beronformasi oleh pengguna informasi. 

 Defenisi-defenisi tersebut menunjukan akuntansi sebagai seni atau sebagi 

aktivitas jasa dan implikasinya adalah bahwa akuntansi meliputi  seperangkat 

teknik yang di anggap berguna bagi bidang–bidang tertentu. The Handbook of 

Acconting mengidentifikasi  bidang- bidang berikut ini  di mana akuntansi 

berguna sebagi berikut: 

a.) Pelaporan keuangan 

b.) Penentuan dan perencanaan pajak 

c.) Audit indenpenden 

d.) Pemrosesan data dan sistem informasi 

e.) Akuntansi kos dan manajemen 

f.) Akuntansi income nasional 

g.) Konsuktasi manajemen 

 Pada perkembangan saat ini, akuntansi didefenisi dengan mengacu pada 

konsep informasi. Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan 
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informasi kuntitatif, terutama yang bersifat keuangan  tentang entitas ekonomi 

yang di perkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomik,  

dalam membuat pilihan antara alternative tindakan yang ada.  Akuntansi 

berurusan dengan perusahaan/instansi, yang merupakan kelompokm social, 

akntansi berkaitan dengan transaksi  dan pristiwa ekonomik lain yang memiliki 

konsekuensi social dan mempengaruhi hubungan social, akuntansi mengehasilkan 

pengetahuan yang berguna dan bermakna bagi manusia. 

 

3.1.3 Pengertian Aset Tetep 

 Agar kita memahami apa yang di maksud dengan aset. Maka kita akan 

melihat beberapa pengertian asset menurut para ahli akuntan yang di uraikan di 

bawah ini adalah sebagai berikut: 

  Dalam pernyataan  standar  akuntansi asset tetap berwujud yang di 

peroleh dalam bentuk siap pakai atau dengan di bangun lebih dahulu, yang di 

gunakan dalam operasi pemerintahan tidak di maksudkan untuk di jual dalam 

rangka kegiatan normal pemerintahan dan masa memfaat lebih satu tahun (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2009:16) 

 Menurut Rudianto ( 2009:272) aset tetap adalah barang berwujud milik 

perusahaan/instansi  yang sifatnya relative permanen  dan di gunakan dalam 

kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjual belikan. Melihat dari defenisi 

tersebut. Jelas bahwa tidak setiap aset perusahaan/instansi dapat di kelompokan 

sebagai aset tetap. Untuk dapat di kelompokan aset tetap, maka aset harus 

memiliki kreteria teretntu, yaitu: 

a.) Berwujud 
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b.) Umurnya lebih dari satu tahun 

c.) Digunakan dalam operasi perusahaan/instansi 

d.) Tidak diperjual belikan 

e.) Material 

f.) Dimiliki perusahaan/instansi 

Menurut Mulyadi (2006:209) dalam buku pemeriksaan akuntan, aset 

berwujud adalah aset yang mempunyai umur lebih dari satu tahun, yang di 

gunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan di peroleh atau dibeli untuk 

dijual lagi. 

 Menurut Munawir (2007:30) bahwa pengertian aset adalah sarana atau 

sumber data yang memiliki sumber ekonomi yang mampu nenunjang perusahaan 

dalam harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. 

 Menurut Hidayat (2011:4) bahwa depenisi aset adalah barang yang dalam 

pengertian hukum di sebut suatu benda,yang terdiri atas suatu benda bergerak dan 

juga benda tak bergerak,baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud 

.keseluruhan dari hal tersebut mencangkup dalam aset harta aset dari suatu 

instansi,organisasi suatu badan usaha ataupun dari individu perorangan. 

 Menurut Siregar (2004:178) bahwa pengertian aset secara umum adalah 

barang atau sesuatu barang yang memiliki nilai guna atau ekonomi, nilai 

komersial, atau nilai tukar, yang di miliki oleh suatu badan usaha, instansi atau 

perorangan. 

 Menurut Firdaus (2010:177) pengertian aset tetap adalah aset yang di 

peroleh untuk digunakan dalam kegiatan  pemerintahan jangka waktu yang lebih 
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dari satu tahun, tidak dimaksudkan untuk dijuall kembali dalam kegiatan normal 

perusahaan, dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau materil.  

 Menurut Mulyadi (2007:540) memberikan pengertian tentang aset tetap 

adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis 

lebih satu tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan 

perusahaan untuk di jual. 

 Menurut Sugiri (2009:137) mendefenisikan aset tetap adalah aset tetap 

berwujud yang tujuan pemiliknya adalah untuk digunakan dalam produksi atau 

penyedian barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk 

tujuan administrative dan diharapkan untuk digunakan selama satu periode.  

 Menurut Horngren, dkk (2010:688) aset tetap adalah aset yang dapat di 

gunakan dalam jangka waktu yang lama dan bentuk fisiknya memberikan 

kegunaan dari aset tetap. Dalam penggolongan kelompok aset tetap biasanya 

dilakukan berdasarkan jenis aset tersebut seperti tanah, bangunan, investasi 

kantor, peralatan, mesin, kendaraan.  

 Dalam penggolongan aktiva tetap biasanya dilakukan berdasarkan jenis 

aktiva tersebut seperti tanah, bangunan, inventaris kantor, peralatan, mesin dan 

kendaraan. 

 Jenis aset tetap berbeda untuk setiap perusahaan, hal ini terjadi karena 

perusahaan memiliki kegiatan operasional yang berbeda, jenis aset tetap ini juga 

tergantung pada jenis perusahaan maupun besar kecilnya perusahaan yang 

bersangkutan.  
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 Menurut Rudianto (2008:4) aset tetap adalah barang berwujud milik 

perusahaan yang sifatnya relative permanen dan di gunakan dalam kegiatan 

normal perusahaan, tidak untuk di perjual belikan. 

 Selanjutnya Soemarsono (2010:20) aset tetap adalah aset tetap berwujud 

(tangible fixed assets) yang : (1) Masa menfaatnya lebih dari satu tahun, (2) 

Digunakan dalam kegiatan perusahaan, (3) Dimiliki tidak untuk di jual kembali 

dalam kegiatan normal perusahaan serta (4) Nilainya cukup besar. 

 Aset tetap yang memenuhi kreteria aset tetap itu sendiri sebenarnya setiap 

perusahaan memiliki beberapa prosedur untuk menentukan aset tetap. Dan 

memiliki klasifikasi sendiri untuk memasukan akun tersebut untuk menjadi akun 

aset tetap atau tidak. 

1.  Aset terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Aset Tetap Berwujud  

Aset tetap berwujud merupakan aset yang lumrah kita lihat di 

beberapa perusahaan. Karena beberapa aset ini juga sudah di miliki dan 

semua perusahaan sepertinya memang harus memiliki beberapa aset ini. 

Karena aset ini memang di butuhkan beberapa perusahaan. Berikut 

beberapa aset tetap berwujud. 

1) Peralatan kantor: Contoh dari akun ini yaitu computer, alat hitung dan 

lain-lain. Yang memiliki ekonomi satu tahun. 

2) Alat pengangkutan: Contoh dari akun ini yaitu mobil yang biasa di 

gunakan untuk  bertransaksi barang ataupun jasa. 
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3) Gedung: Biasanya beberapa perusahaan mengklasifikasikan gedung 

kantor untuk aset ini. 

4) Tanah: Karena tanah dan bangunan berbeda klasifikasinya. Maka 

tanah dan bangunan tidak di gabung menjadi satu karena tanah tidak 

tidak dapat di susutkan. 

5) Mesin : Mesin pabrik yang di beli dan beberapa ongkos pemeliharaan 

nya di masukkan ke dalam satu akun ini. 

b. Aset Tetap Tidak Berwujud 

1) Aset ini berbeda dengan aset tetap berwujud, aset teap tidak berwujud 

ini hanya di lihat dengan kasat mata. 

2) Nama baik perusahaan: Nama baik perusahaan sangat di butuhkan 

dalam keberlangsungan perusahaan tersebut. 

3) Hak paten : Hak paten merupakan merupakan keberlangsungan 

produksi perusahaan itu sendiri dan modal itu dapat di akui sebagai 

aset perusahaan.  

4) Hak cipta : Izin yang paling di wajibkan dalam perusahaan yaitu hak 

cipta. 

5)  Merk dagang: Seperti halnya aset tetap tidak berwujud lainnya merk 

dagang di tepatkan sebagai aset tetap karena sangat penting bagi proses 

produksi barang dalam perusahaan. 

Dengan memperhatikan beberapa pengertian di atas maka secara umum  

dapat di artikan bahwa aset adalah: 
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1. Bersifat relatif permanen artinya aset itu dapat di gunakan untuk suatu 

periode yang panjang atau melebihi suatu periode akuntansi. 

2. Dipergunakan dalam operasi perusahaan, aset tetap haruslah terdiri dari 

aset yang di gunakan dalam operasi perusahaan. 

3. Memiliki suatu wujud yang nyata. 

4. Memberikan menfaat di masa yang akan datang. 

2. Karakteristik Utama Aset Tetap  adalah: 

Menurut Kieso dan Weygandt (2005:2) karakteristiknya adalah: 

a. Aset di peroleh untuk di gunakan dalam operasi dan bukan untuk di jual 

kembali. 

b. Aset tersebut bersifat jangka panjang dan merupakan subjek penyusutan. 

c. Aset tersebut memiliki substansi fisik. 

Baridman (2007:272) karakteristik aset tetap adalah: 

1. Aktiva tetap yang tidak terbatas, seperti tanah untuk letak perusahaan, 

pertanian dan peternakan. 

2. Aset tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa 

penggunaannya bisa diganti dengan sejenis misalnya, bangunan, 

mesin, alat-alat, kendaraan dan lain-lain. 

3. Aset tetap yang umumnya terbatas dan apabila telah habis masa 

penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis misalnya 

sumber alam seperti tambang, hutan, dan lain-lain. 
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 Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa karakteristik aset adalah: 

1. Merupakan aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen dan aset 

tersebut memiliki dan di gunakan perusahaan serta tidak di maksudkan 

untuk di jual sebagian operasional normal. 

2. Aset tetap ada yang  terdapat  di susutkan tanah, yang tak dapat di 

susutkan seperti, bangunan,peralatan dan lain-lain. 

Di tinjau dari mobilitasnya, aset tetap di golongkan menjadi  dua 

golongan yaitu: 

1. Aset tetap berwujud bergerak yaitu aset tetap berwujud  yang dapat 

dengan mudah  di pindahkan  atau berpindah  misalnya kendaraan, 

perlengkapan dan sebagainya 

2. Aset teap berwujud tidak bergerak misalnya tanah, gedung,dan sebagainya  

3. Cara Perolehan Aset Tetap 

 Kebijaksanaan perusahaan  yang akan di tempuh dalam menemukan cara 

perolehan aset tetap bewujud, perlu memperhatikan beberapa faktor lain, sumber 

dana yang akan  di belanjakan, syarat-syarat pembelian, serta potongan harga 

yang  mungkin di peroleh. 

 Menurut Ismail (2009:271) aset tetap dapat diperoleh dengan beberapa 

cara, Hal ini mendapatkan perhatian dari pimpinan perusahaan tersebut, karena 

cara perolehan aset tetap bersangkutan. Untuk mendapatkan gamabaran yang 

lebih jelas, maka masing-masing cara perolehan aset tetap berwujud  akan di 

terangkan sebagai berikut: 
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1. Pembelian dengan cara tunai  

Aset tetap yang di peroleh dengan  pembelian secara tunai harga 

perolehannya  adalah  jumlah pengeluaran yang  dilakukan, yang terdiri dari 

harga faktur dan seluruh biaya yang di lakukan perusahaan untuk di 

pergunakan seperti:  Ongkos pengangkutan, premi asuransi, dalam perjalanan, 

ongkos balik nama. Biaya pemasangan dan  biaya untuk percobaan. Jika 

dalam pembelian tersebut  dapat potongan tunai maka itu  merupakan 

pengurangan terhadap  harga faktur dari pembelian tunai tersebut dan 

merupakan laba sebab laba bukan diperoleh  dari hasil pembelian.  

Apabila perusahaan membeli dari berbagai aset tetap yang berlainan 

jenis dengan harga gabungan seperti: Tanah, dan bangunan, dasar alokasi 

dapat  mungkin di lakukan dengan jelas. Pengalokasian harga gabungan  aset 

tetap tersebut berdasarkan  pebandin gan nilai wajar  dari tiap-tiap  aset tetap 

yang bersangkutan. 

2. Pembelian dengan cara angsuran  

Apabila aset tetap  diperoleh dari pembelian cara angsuran, maka 

perolehan harga aset tetap  tidak boleh termasuk bunga.  Bimgan selama masa 

angsuran baiak jelas-jelas di nyatakan tersendiri maupun yang  tidak di 

nyatakan tersendiri,  haruslah di keluarkan dari harga perolehannya  dan di 

bebankan nya sebagai biaya bunga. Menurut Sugiri (2009:140) terdapat dua 

jenis Bunga  yang bisa timbul  dari transaksi pembelian aset tetap  secara  

angsuran (kredit) yaitu Bungan eksplisit dan Bunga implisit. 
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3. Ditukar dengan surat-surat berharga  

Aset tetap  yang di peroleh dengan cara di tukarkan dengan surat-surat 

ataupun  obligasi perusahaan. Apabila  aset tetap di peroleh dengan cara 

demikian maka yang menjadi angka perolehannya adalah harga pasar, atau 

obligasi yang di serahkan sebagai alat penukar. Apabila saham ataupun 

obligasi tidak di ketahui, maka harga perolehannya di tentukan sebesar harga 

pasar aset yang bersangkutan.  Andaikan harga saham dan obligasi tidak di 

ketahui  begitu juga harga aktivanya, maka penilaian ditentukan oleh 

keputusan pemimpin perusahaan. Untuk selisih harga pertukaran dapat di catat 

dalam agio dan disagio saham.  

4. Ditukar dengan aset  tetap  

Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran  dengan aset lainnya. Atau 

aset tetap diperoleh dengan transaksi  kas.  Maka harga perolehan aset tetap di 

ukur dengan harga pasar dari aset yang di serahkan dalam transaksi tersebut. 

Kalau harga pasar aset tidak ada atau sulit di tentukan  maka harga aset di 

tentukan.  Dengan harga pasar aset yang di terima apabila pertukaran  tersebut 

di iringi dengan pembayaran kas, maka harga perolehan aset tetap  bisa di 

bedakan menjadi dua cara yaitu: 

a) Pertukaran dengan aset yang sejenis  

Adalah pertukaran antara aset yang sama jenisnya dan fungsinya. 

Aturan yang berlaku dalam pertukaran aset  tetap yang sejenis adalah  laba 

yang timbul dalam pertukaran tidak  diakui atau di catat, tetapi di 
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kurangkan terhadap perolehan aset baru yang di terima, rugi yang timbul 

karena pertukaran di akui atau di catat. 

b)  Pertukaran dengan aset tetap yang tidak sejenis 

Adalah pertukaran dengan aset tetap yang sejenis dan fungsinya 

berbeda. Dalam pertukaran aset tetap yang sejenis  baik laba maupun rugi 

pertukaran diakui dan di catat  keperkiraan aset tetap atau rugi pertukaran 

aset tetap.  

5. Aset tetap di buat sendiri 

Kadang bangunan atau peralatan  dibuat oleh perusahaan untuk di 

gunakan sendiri. Hal ini di lakukan untuk menghemat biaya kontruksi, 

menggunakan fasilitas  yang mengangur atau untuk mencapai kualitas 

produksi yang lebih tinggi 

6. Hadiah dan sumbangan 

Sumbangan pemerintah maupun dari badan- badan lainnya,  aset tetap 

yang diperoleh dari bantuan, pencatatan bisa di lakukan menyimpang dari 

prinsip prinsip pokok untum memperoleh hadiah mungkin di keluarkan  biaya 

tetap.  Biaya tersebut jauh kecil dari aset yang din terima, aset yang di terima 

dari sumbangan  di catat sebesar  harga pasar yang wajar.  

 

4. Penyusutan Atas Aset Tetap 

 Menurut Kieso dan Weygandt (2007:60) penyusutan adalah sebagai 

peroses akuntansi untuk mengalokasikan harga pokok (cost) aset berwujud 

pada beban dengan cara yang sistematik dan rasional dalam periode-periode  

yang mengambil manfaat dari pengguna aset tersebut. 
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 Berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAK) NO.07 

(2010) penyusutan adalah penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan 

berbagai  metode yang sistematis sesuai dengan masa menfaatnya. Metode 

penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan menfaat ekonomik  

atau kemungkinan jasa ( service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. 

Nilai penyusutan untuk masing –masing  periode diakui sebagai pengurang 

nilai tercatat  aset tetap dan dan diinvestasiakan dalam aset tetap. Masa 

manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara peroidik dan 

jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan metode 

sekarang  dan yang akan datang harus di lakukan penyesuaian. 

 Menurut Rudianto (2009:276) terdapat tiga faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan beban depresiasi setiap priode yaitu 

sebagai berikut: 

a) Harga perolehan 

 Adalah  keseluruhan uang yang di keluarkan untuk memperoleh 

suatu aset  tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan/instansi. 

b) Nilai sisa ( residu) 

 Adalah taksiran harga jual aset tetap tersebut pada akhir masa 

menfaat aset tetap tersebut. Setiap perusahaan /instansi  akan memiliki 

taksiran yang berbeda  satu dengan lainnya untuk suatu jenis aset tetap 

yang sama. Jumlah taksiran nilai residu juga akan sangat  di pengaruhi 

umur ekonomisnya, inflansi, nilai tukar mata uang, bidang usaha, dan 

sebaginya. 
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c) Tajsiran umur kegunaan 

 Adalah taksiran masa manfaatnya dari aset tetap tersebut. Masa 

manfaat adalah taksiran umur ekonomis dari aset tetap tersebut, bukan 

umur teknis, taksiran masa manfaat pada dinyatakan dalam satuan priode 

waktu, satu hasil produsi ataunsatuan jam kerja. 

Aset tetap, kecuali tanah adalah merupakan objek dari penyusutan karna 

semua aset tetap bewujud  kecuali tanah mempunyai umur ekonomis yang 

terbatas  yaitu umum ekonomis  yang terbatas yaitu umum di mana memfaat  

ekonomis yang di berikan  suatu aset tetap terhadap perolehan laba 

perusahaan lebih besar di banding dengan biaya yang di keluarkan untuk 

pemeliharaan aset   tersebut. Oleh karena itu secara periode harus dihitung 

alokasi biaya aset tetap yang merupakan  beban dalam satu priode untuk 

menciptakan penghasilan. Proses  dari pengalokasian ini di sebut  dengan 

depresiasi( penyusutan) adapun pengertian penyusutan adalah  sebagai  

berikut: 

Menurut  Soemarsono ( 2010:24) penyusutan adalah adanya penurunan 

nilai aset  tetap berwujud. Menurut Sugiri (2009:158)  penyusutan adalah 

alokasi sistematis jumlah yang dapat di susutkan  dari suatu aset  selama umur 

memfaatnya. Jadi penyusutan atau depresiasi aset tetap adalah  bagian dari 

biaya perolehan  atau cara lain untuk penilaian aset tatap (dikurangi nilai 

residu/solvage  value  bila ada) yang secara sistematis dibebankan sebagai 

biaya periodik  pada perhitungan laba/rugi. Selanjutnya penyusutan ini dapat 

di kelompokkan dalam berbagai metode yang lazim dipergunakan adalah: 
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1. Metode garis lurus(straight line method) 

2. Metode saldo menurun(declining balance method) 

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

4. Metode unit produksi(sproductive output method) 

5. Metode jam kerja ( service hours method) 

 Untuk lebih jelasnya dalam penerapan, penulisan aka menguraikan satu 

persatu sebagai berikut: 

1. Metode Garis Lurus (straight line method) 

Penyusutan menurut garis lurus adalah suatu cara untuk mengurangi 

mengalokasikan harga pokok/harga perolehan aset tetap menjadi beban 

dengan jumlah yang sama setiap priode akuntansi selama ukur ekonomis 

aset tetap tersebut. 

 Penyusutan/tahun = HP-NR 

     N 

Keterangan:  

HP: Harga perolehan aset tetap 

NR: Nilai Residu/sisa 

N   : Taksiran umur ekonomis 

Contoh : 

 Dibeli mesin dengan harga perolehan Rp 5.000.000,- Taksiran 

umur ekonomi 5 tahun dan taksiran residu Rp 500.000,- 

 Penyusutan/ tahun =  HP-NS 

             N 

    = Rp 5.000.000- 500.000 

                5 

    = Rp 900.000 
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2. Metode Saldo Menurun (Declining Balance Method) 

 Dalam metode ini, biaya penyusutan periode dihitung dengan cara 

mengalihkan dengan tarif yang tetap dengan nilai buku aset tetap. Karena 

dinilai buku asep tetap ini setiap tahunnya selalu menurun. 

 Rumunya sebagai berikut: 

 Biaya penyusutan = tarif penyusutan x nilai buku 

 Tarif dalam saldo menurun ini biasanya menggunakan persentase 

tarif dua kali dari tarif metode garis lurus dengan mengabaikan nilai sisa, 

tarif (%) setiap dari periode dilakukan tanpa menggunakan dasar yang 

pasti, tetapi ditentukan berdasar kebijakan pemerintahan. 

Contoh: 

 Tanggal 5 januari 2018 PT.Mandiri memebeli mesin sebuah mesin 

hitung uang dengan harga perolehan  RP.50.000.000, Taksiran umur 

ekonomis 5 tahun,maka penyusutan setiap tahunnya adalah: 

 Umur ekonomis 5 tahun ,maka penyusutan setiap tahunnya adalah  

100% x 2 =40% 

3. Metode Jumlah Angka Tahun  (sum of the year digit method) 

 Contoh: mesin yang harga perolehannya RP 1.000,000, Nilai 

residu RP 100.000, di taksir nilai ekonomisnya  3 tahun. Penyusutan mesin 

di hitung sebagai berikut : 

 1+2+3 = 6 

 Jumlah yang disusustkan adalah RP 1.000.000-100.000 = RP 

900.000 
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 yang di bagi: 

Tahun ke I  = 3/6 x = RP  450.000 

Tahun ke II = 2/6 x = RP 350.000 

Tahun ke III =1/6 x = RP 150.000 

           =  RP 900.000 

4. Metode Jumlah Unit Produksi 

 Penyusutan metode suatu produksi adalah suatu cara untuk 

mengurangi dan mengalokasikan harga perolehan aset tetap menjadi beban 

penyusutan  yang di hubungkan dengan taksiran kemampuan berproduksi 

aset tetap. Perhitungan unit produksi berdasakan kemampuan produksi 

mesin dapat dinyatakan  dalam berbagai satuan. Misalnya jam pemakaian, 

jam terbang, meter, kilometer, unit produksin  lain-lain. 

Rumusnya sebagai berikut: 

Tarif tahunan (T)       = Produksi actual perjam 

         kapasitas produksi  

Tarif per unit produk =      HP-NS 

        Kapasitas Produsi  

5. Metode Jam Kerja (Service Hours Method) 

 Dalam metode jam kerja, umur ekonomis satu jam kerja  tetap 

ditaksir dalam jumlah jam kerja  dan bebean penyusutannya dihitung 

dengan dasar jam kerja yang setiap priode. 

Rumusnya : 

 Beban penyusutan perjam kerja =HP-NS/N  
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5. Penghapusan Aset Tetap  

Penyusutan aset dimulai  pada saat aset tersebut digunakan, yaitu pada 

sat tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap 

digunakan sesuai dengan keinginan dan maksut dengan manajemen. 

Penuyusutan dari aset dihrntikan lebih awal ketika: 

1) Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual atau aset 

tersebut termasuk dalam kelompok aset yang tidak di pergunakan lagi 

dan klasifikasikan sebagain aset yang dimiliki untuk dijual. 

2) Aset tersebut dihentikan pengakuannya pada saat: 

a. Dilepaskan 

b. Tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang di harapkan dari 

pengguna atau pelepasnya. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) NO .07 

(2010) penghapusan aset tetap dilakukan apabila aset tersebut: 

a) Dibuang/rusak  

Aset tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan/instansi, 

pada suatu saat bisa rusak, hilang dan sebagainya  sehingga tidak dapat 

digunakan lagi oleh perusahaan /instansi. Dari kasus diatas perusahaan  

atau instansi akan menarik atau menghentikan aset yang bersangkutan 

tersebut dari penggunanya dan dihapus dari pembukuan  perusahaan 

atau instansi dengan cara mengkredit perkiraan aset tetap dan mendebit 

akumulasi penyusutan. 
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b) Dibuang 

 Dalam kegiatan sehari-hari ada kalanya aset tetap yang dimiliki di 

jual karena sebab- sebab tertentu, misalnya karna sudah kelihatan asing 

atau sudah tua, menurutnya tingkat produktivitas dan lain sebaginya. 

Aset tetap yang dijual ada kalanya menimbulkan kerugian  dan 

kekurangan krena adanya selisih antara nilai nilai buku dan harga jual, 

ditukar  dengan aset lain. 

 Dengan berbagai pertimbangan perusahaan /instansi dapat juga 

melakukan penghapusan dengan aset tetao yang lain baik sejenis 

maupun tidak sejenis. Dalam ha ini dapat  juga menambah uang 

terhadap aset yang baru. Pada saat aet tetap dihentikan dari pemakian 

maka perkiraan yang berhubungan dengan aset tersebut  dihapuskan 

dengan mendebit akumulasi penyusutan dan mengkredit aset tetap yang 

bersangkutan. 

 Setiap aset  tetap harus dinilai sebesar nilai bukunya yaitu harga 

perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tapi jika menfaat 

ekonomi dari aset tetap tidak tidak lagi sebesar nilai bukunya, maka nilai 

aset tetap itu harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai 

menfaat ekonomi yang tersisa, sedangkan penurunan kegunaan nilai aset 

teap di anggap sebagi kerugian. 

 Setiap aset tetap akan dirinci menurut jenisnya dalam laporan 

keuangan seperti tanah, gedung, peralatan, dan sebagainya . 
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 Akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurang terhadap aset 

tetap, baik secara sendiri menurut jeninya maupun secara keseluruhan. 

6. Penyajian Aset Tetap 

Dalam penyajian keuangan aset tetap dalam laporan keuangan 

seperti tanah, bagunan, mesin kendaraan dan lain sebagainya, harus 

dinyatakan secara terpisah atau harus secara terperinci dalam laporan 

keuangan. 

Pengungkapan mengenai aset tetap dalam neraca Standar Akuntansi 

Keuangan PSAK (2007 : 16) adalah sebagai berikut: 

a. Dasar penelitian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat 

bruto. Jika dari suatu dasar yang digunakan jumlah tercatat untuk dasar 

dan setiap kategori harus diunggkapkan. 

b. Metode penyusutan yang digunakan. 

c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. 

d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode 

e. Suatu rekonsilidasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode 

memperlihatkan. 

1. Penambahan 

2. Pelepasan 

3. Akuisisi melalui penggabungan usaha 

4. Revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah  

5. Penurunan nilai tercatat 

6. Setiap pengklasian kembali 
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Sedangkan menurut Mulyadi (2007:540) ada beberapa dasar prinsip 

akuntansi yang kaitannya dengan penyajian aset tetap dalam neraca adalah 

sebagai berikut. 

a. Dasar penilaian aset tetap harus dicantumkan dalam neraca. 

b. Aset tetap yang digadaikan harus dijelaskan. 

c. Aset tetap harus dipecahkan kedalam golongan yang terpisah jika 

jumlahnya matarial. 

Aset tetap yang habis disusutkan namun masih digunakan untuk 

beroperasi  

d. jika jumlahnya material harus jelas.  

7. Siklus Hidup Aset 

Menurut Hidrawan dkk (2006:199) bahwa siklus hidup fisik dan dan 

suatu aset atau kelompok aset mempunyai empat fase diantaranya 

perencanaan, pengadaan, operasi dan pemeliharaan, serta penghapusan. 

Adapun penjelasan dari macam –macam fase siklus hidup aset adalah 

sebagai berikut. 

1. Fase perencanaan adalah fase identifikasi kebutuhan yakni terdapat 

adanya permintaan atas aset. 

2. Fase pengadaan, yakni saat aset dibeli, dibangun, atau dibuat. 

3. Fase pengoperasian dan pemeliharaan, yakni pada saat aset di 

manfaatkan untuk tujuan yang di terapkan. Fase tersebut diselingin 

dengan adanya pembaruan, pergantian ataupun perbaikan yang 

dilakukan secara periodik atas aset yang rusak. 
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4. Fase penghapusan (disposal) dijalankan pada saat umur ekonomis 

suatun aset  telah habis atau pada saatkebutuhan atas atas pelayanan 

yang disedikan aset telah hilang.  

8. Aset Tetap (Harta) Menurut Konsep Islam 

Dalam konsep islam telah ada perintah untuk melakukan sistem 

pencatatan untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan 

antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan muamalah. Oleh karena 

itu sebaiknya perusahaan mencatat pembelian dan penyusutan aset tetap 

agar tidak terjadi kekeliruan. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah 

Ayat 282 : 
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Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara 

kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang 

akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 

janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia 

sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 

lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang 

lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-

saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 

batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan 

lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada 

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila 

kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 

jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah 

suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. [179] 

Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa 

dan sebagainya.  
 

a. Pengertian harta  

Menurut ulama hanafiah yang dimaksud dengan harta adalah “harta 

adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dimanfaatkan.” 

(Syafei 2005:22). 
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b. Karakteristik harta  

Menurut ulama hanafiah, harta memiliki dua unsur (Syafei 

2005:22) 

1. Harta dapat dikuasai dan dipelihara 

2. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. 

c. Fungsi harta  

 Fungsi harta yang disesuaikan dengan ketentuan cara antara lain: 

1. Kesempurnaan ibadah mahzha. 

2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada 

Allah Swt 

3. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat 

d. Pembagian harta menurut konsep Islam 

Ulama fiqih membagi harta menjadi bberapa bagian yang setiap 

bagiannya berdampak atau berkaitan dengan beragam hukum yaitu : 

1. Mal mutaqawwin dan ghari mutaqawwin 

a. Harta mutaqawwin adalah sesuatu yang boleh diambil 

manfaatnya menurut syara‟. 

b. Harta ghair mutaqawwin adalah sesuatu yang tidak boleh diambil 

manfaatnya menurut syara‟ 

2. Harta istihlak dan harta isti‟mak 

a. Harta istihlak adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan 

dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. 
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b. Harta isti‟mak adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang 

kali dan materinya tetap dapat dipelihara. 

3. Harta pokok dan harta hasil (buah) 

a. Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta 

yang lain. 

b. Harta hasiladalah harta yang terjadi dari harta yang lain. 

4. Harta khas dan harta „am 

a. Harta khas adalah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang 

lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. 

b. Harta „am adalah harta milik umum (bersama) yang boleh 

mengambil manfaatnya (Suhendi 2005:19)  

e. Penyusutan harta 

Penyusutan harta merupakan suatu sunatullah yang tidak dapat 

diharapkan, hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya “Tiap-tiap 

mempunyai ajal maka apabila telah datang ajalnya mereka tidak dapat 

mnegundurkannya barang satupun dan tidak dapat pula memajukannya”. 

f. Penyajian aset tetap 

Dalam akuntansi syariah konsep dasar penyajian aset tetap 

berpedoman kepasa Alqur‟an dan sunnah rasul. Penyajian aset tetap 

dalam laporan keuangan harus menekankan pada keadilan, kewajaran 

dan keridoan. Hal ini bukan saja untuk penyajian aset tetap, tetapi 

penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. 
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  Menurut Lanin (2005:33) untuk menerapkan konsep dasar tersebut, maka 

prinsip-prinsip yang harus diterapkan adalah: 

  1. Amanah  

  2. Mishdagiyah 

  3. Diggah 

  4. Iklas dan ridho 

  

3.2 Tinjauan Praktek 

Pada bagian ini penulis akan membahas hasil penelitian pada Kantor 

Wilayah Kemneterian Agama Provinsi Riau, mengenai analisa aset tetap 

yang ada di instansi tersebut. 

3.2.1 Perolehan Aset Tetap 

Ketika aset tetap di beli secara tunai pembelian ini akan dicatat secara 

sederhana sebesar jumlah kas yang dibayar, termasuk seleruh pengeluaran-

pengeluaran yang terkait dengan pembelian dan penyiapannya sampai aset 

tersebut dapat digunakan. Aset tetap di kantor wilayah kementrian agama 

provinsi Riau dapat diperoleh dengan cara lainnya. Dalam hal ini,yang 

menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana menentukan besarnya 

harga perolehan.selain dibeli secra tunai ,aset juga diperoleh melalui: 

a) Pembelian tunai  

Aset tetap di kantor wilayah kementrian agama provinsi riau yang 

dibeli dengan cara tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan untuk 

pembelian tersebut dan tambah biaya-biaya lain sehubungan pembelian 

tersebut. 
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b) Pembelian kredit 

Ada kalanya suatu aset tetap dibeli secara angsuran ,dalam hal ini 

kontrak pembelian dapat menyebutkan  bahwa pembayaran dapat 

dilakukan dalam sekian kali angsuran terhadap saldo 

c) Pertukaran aset tetap  

Untuk aset tetap yang diperoleh melaluipertukaran biaya perolehan 

dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar kecuali transaksi tidak 

memiliki substansi dan nilai wajar dari aset yang di terima dan diserahkan  

d) Penerbit sekuritas  

aset tetap uang di peroleh melalui penerbitan sekuritas maka harga 

dari aset tetap tersebut tidak bisa diukur secara tepat .jadi pencatatan yang 

digunakan adalah nilai pasar sekuritas yang diterbitkan. 

e) Konstruksi sendiri 

Aset tatap yang dibuat sendiri oleh perusahaaan/instansi untuk 

digunakan sendiri. Aset tetap dicatat pada harga perolehannya,termasuk 

semua pengeluaran yang terjadi untuk membuat aset dan mempersiapkan 

aset tersebut untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan/ 

instansi tersebut. 

  Adapun aset tetap yang dimiliki Kantor Wilayah Kementrian 

Agama Provinsi Riau adalah sebagai berikut : 

a. Tanah  

 Selama masa penggunaan oleh instansi tersebut tidak mengalami 

kekurangan nilai perolehan karena tanah tidak disusutkan dan tanah 



 52 

memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, tanah yang dimiliki oleh 

Kanwil Kementrian Agama Provinsi Riau Rp 117,350,587,900 

b. Bangunan dan Gedung 

 Bangunan dan gedung yang dimiliki oleh instansi selama masa 

penggunaannya mengalami penyusutan karena masa manfaat dibatasi 

oleh waktu, karna masa manfaatnya bangunan dan gedung kantor yang 

dimiliki oleh Kanwil Kementrian Agama Provinsi Riau sebesar Rp 

60,854,983,229 

c. Kendaraan 

 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau memiliki 

kendaraan dinas berupa: 

1. Sepeda Motor 

2. Mini Bus 

3. Mobil Dinas 

4. Pick Up 

5. 5 Dan Lain-lain 

d. Inventaris kantor 

Inventaris kantor yang dimiliki oleh Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Riau terdiri dari computer, meja, kursi, 

lemari arsi, dan lain-lain yang mendukung aktivitas operasional pada 

instansi tersebut. 
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3.2.2  Penyusutan Aset Tetap 

Penyusutan adalah proses pengalokasian harga pokok atau harga 

perolehan aset masa periode yang menerima manfaat atas pengguna. Setiap 

aset tetap kecuali tanah akan semangkin berkurang fungsinya. Penyebab nya 

bisa terjadi kerna kerusakan ataupun sudah tua fisik dari aset tersebut. 

Pengertian penyusutan menurut ikatan akuntansi Indonesia adalah alokasi 

sistematis julah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur 

menfaatnya. Dari kutipan diatas dapat di simpulkan bahwa penyusutan 

adalah pengalokasian biaya atas perolehan aset tetap berwujud yang 

dibebankan kepada setiap periode pembukuan secara sistematis dan rasional 

selama masa manfaat atau penggunanya. 

Aset tetap kecuali tanah memiliki usia terbatas,kemampuan dalam 

menghasilkan dan membantu kegiatan operasional guna memperoleh 

pendapatan bagi perusahaan/imstansi akan semangkin menurun sejalan 

berlalunya waktu sehingga harus disusutkan berdasarkan usia aset tersebut. 

Pada metode ini di terapkan untuk aset. Metode garis lurus untuk 

menyusutkan suatu aset apabila diperkirakan aset tetap tersebut memberikan 

menfaat ekonomis relative sama besarnya untuk periode setiap tahun.pada 

kantor wilayah kementrian agama provinsi riau tidak memperhitungkan 

bulanan perolehan aset tetap perusahaan/instansi, tetapi menghitung beban 

penyusutan untuk tahun penuh beban penyusutan. Aset tetap yang dimiliki 

perusahan/instansi dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan operasi 
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perusahaan/instansi pada masa tertentu, mungkin perusahaan/instansi akan 

melepaskan aset tetap tersebut. 

Perolehan aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Wiliyah Agama 

Provinsi Riau  adalah  dengan  pembelian tunai dan mencatat aset tetap 

sebesar harga faktur dan  memanbah  biaya-biaya  lain sampai aset tetap 

tersebut siap digunakan. 

Kantor Wiliyah Agama Provinsi Riau menghitung penyusutan aset 

tetap berwujud dengan menggunakan metode garis lurus (straight line 

method). Dengan metode ini nilai penyusutan pada periodenya adalah sama 

besarnya, instansi melakukan perhitungan penyusutan dengan 

memperhatikan waktu perolehan aset tetap berwujud dengan menggenapkan 

satu tahun hal ini merupakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

yang telah berlaku. 

1. Metode garis lurus 

Penyusutan menurut metode garis lurus adalah suatau cara untuk 

mengurangi dan mengalokasikan harga pokok/harga perolehan aset tetap 

menjadi beban dalam jumlah yang sama setiap priode akuntansi selama 

ukur ekonomis aset tetap tersebut. 

Penyusutan/tahun = HP-NR 

       N 

Keterangan : 

HP : Harga Perolehan Aset Tetap 

NR : Nilai Sisa/Residu 

N : Taksiran umur ekonomis 
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Contoh  

Dibeli tangga aluminium dengan harga perolehan Rp. 2.520.000,- 

taksiran umur ekonomis pertahun dan teksiran residu Rp. 252.000,- 

 Penyusutan/tahun = HP-NR 

       N 

        = Rp 2.520.000-252.000 

       5 

        = Rp 453.600 

  Pada perusahaan ini permasalahan akuntansi aset tetap adalah  

penyusutan. Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau ini untuk 

menghitung beban penyusutan gedung  dan b angunana kantor diperoleh 

tanggal 01 januari 2017  RP 52,163,462,293 dengan tarif  5%.dengan 

menggunakan metode garis lurus Kantor wilayah kementian agama 

provinsi riau mencatat beban penyusutan  perjanuari sampai desember 

2017 sebesar Rp. 21.036.947.808  di catat  oleh kantor wilayah kementrian 

agama provinsi riau  beban penyusutan tahun 2017. 

 Beban penyusutan gedung dan bangunan  RP  21.036.947.808 

  Akumulasi penusutan gedung   RP  21.036.947.808 

 

3.2.3  Penghapusan Aset Tetap 

Penghapusan aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan 

operasional misalnya karna rusak atau sudah habis masa pakai didalam 

Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau dilakukan dengan 

dengan cara pelelangan. Dan penghapusan aset tetap tersebut harus 

dilaporkan dan disetujui oleh kementrian keuangan. 
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Aset tetap dalam perusahaan atau instansi harus dihapuskan apabila 

aset tersebut telah habis masa ekonomisnya dan tidak bisa dipergunakan 

lagi. Aset tetap yang telah habis umur manfaatnya tersebut akan dilakukan  

pencatatan dengan cara mendebit perkiraan akumulasi penyusutan  dan 

mengkredit nilai perolehannya aset tetap yang akan dihapus. 

Perusahaan/instansi  masih mencatat aset tetap  tersebut yang  umur 

manfatnya belum habis, tetapi tidak mempunyai nilai  nilai ekonomis 

dikarenakan  rusak atau tidak di pergunakan lagi dan di simpan dalam 

gudang. Dalam hal ini perusahaan atau instansi  tidak menerapkan seperti 

yang di atur dalam standar akuntansi  keuangan yang menjelaskan  tenyang 

perhentian aset tetap. Berikut sebagai contoh  penghapusan aset tetap pada 

Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau yaitu:  3 unit kaca hias  

yang diperoleh pada tanggal  16 september 2015 dengan harga perolehan 

sebesar Rp .437.000 dengan masa manfaat 3 tahun, ternyata pada tanggal  5 

september 2017  kaca hias  tersebut tidak dipakai karena rusak dan tidak 

layak pakai. 

Jurnal penyusutan kaca hias pertahun yang dibuat oleh kantor wilayah 

kementrian agama provinsi riau adalah: 

  Biaya penyusutan      Rp 146.000 

   Akumulasi penyusutan  Rp 146.000 

  Perhitungan : 437.000 : 3 tahun  =  Rp  146.000 

 

Dari hasil pengamatan penulis, pada Kantor Wilayah Kementrian 

Agama Provinsi Riau, memiliki sejumlah aset yang sudah rusak atau tidak 
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digunakan, namun hal ini belum dilakukan pencatatan atas aset tersebut, hal 

ini karena belum dilakukan untuk pelelangan aset tersebut. 

Menurut Peraturan pemerintah terkait penghapusan aset tetap yaitu 

penghapusan barang milik daerah berdasarkan peraturan Mentri Dalam 

Negri nomor 19 tahun 2016, menyebutkan bahwa penghapusan merupakan 

tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan 

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola 

barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab 

administrasi dan  fisik atas barang yang berada dalam pengusahanya. 

 

3.2.4 Pelepasan Aset Tetap 

Aset tetap yang tidak lagi  memiliki umur ekonomis yang lebih lama 

dapat di buang, di jual atau ditukar dengan aset tetap lainnya.dalam  kasus 

pelepasan aset tetap, nilai buku aset harus dihapus. Penghapusan nilai buku 

di lakukan dengan cara mendebit akun akumulasi penyusutan sebesar  

saldonya pada tanggal pelepasan aset dan mengkredit aset bersangkutan 

sebesar harga perolehannya (biaya historis). Dalam bagian ini, yang  akan 

dibahas hanyalah pelepasan aset dengan cara di buang  atau di jual, 

sedangkan pertukaran aset akan dibahas nanti dalam buku antuntansi  

lanjutannya. 

Penjelasan dari pelakuan atas masing-masing sebagai berikut: 

1. Dibuang (discarding of plant assets) 

Aset tetap yang sudah habis masa guna atau umur ekonomisnya 

atau mungkin mengalami kerusakan karena proses produksi,dan tidak 
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dapat diperbaiki lagi, perusahaan dapat mengambil keputusan  untuk 

membuang aset tetap tersebut. 

Contoh kasus dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Harga perolehan mesin Rp xxxx 

b. Estimasi hubungan ekonomis 10 tahun (dibeli pada januari 

2003,habis pada 2013) 

c. Estimasi nilia sisa Rp 0  

d. Penyusutan garis lurus  

e. Telah disusutkan selama 10 tahun 

Mesin tersebut akan dibuang sebagai rongsotan,sedangakan 

menurut catatan pembukuuan mesin twrsebut masih mempunyai nilai 

buku sebesar Rp 1. 500.000 contoh jurnal : 

 Januari 2013 

 Akumulasi penyusutan mesin Rp xxxx  

 Kerugian artas pelepasan aset tetap Rp xxxx 

   mesin Rp xxxx 

2. Dijual (selling of plant assets) 

Aset yang tidak terpakai lagi jika masih laku, maka perusahaan 

dapat menjual aset tersebut. 

 Contoh jurnal: 

 Pebruari 2012 kas Rp xxxx 

 Akumulasi penyusutan mesin Rp xxxx 

   Mesin Rp xxxx 

   Keuntungan pelepasan aset Rp xxx 


