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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

ABP Statement No. 4 dalam Smith Skousen (1995 : 3) Mendefinisikan 

Akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang adalah untuk menyediakan 

informasi kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dalam pengambilan 

keputusan ekonomis dalam  memberikan keputusan pilihan-pilihan yang logis 

diantara berbagai tindakan alternatif. 

American  Insitute of Certified Public Accounting (AICPA) dalam 

Harahap (2003) Menyatakan bahwa akuntansi sebagai seni pencatatan, 

penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam 

ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat 

keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. dan meringkas dengan cara 

tertentu dalam ukuran fiskal, pertukaran dan kesempatan yang pada umumnya 

yang bersifat moneter dan dalam menguraikan hasil. 

American Acounting Association (AAA) dalam Soemarso SR. (1996) 

Menyatakan bahwa akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukur dan 

melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-

penilaian, keputusan yang jelas dan tegas bagi semua yang menggunakan 

informasi tersebut. 

Charles T. Horngren, dan Walter T.Harrison (Horngren Harrison, 

2007:4) Menyatakan bahwa: Akuntansi merupakan sistem informasi yang 

mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. 
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Warren dkk (2005:10). Menyatakan bahwa: “secara umum, akuntansi 

dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan 

kondisi perusahaan”.  

 

2.2 Pengertian Aset 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah Aset adalah sumber daya ekonomi yang 

dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 

dan dari masa manfaat ekonomis atau social di masa depan  diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur 

dengan satuan uang, termasuk sumber daya dan keuangan yang diperlakukan 

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

Pengertian asset secara umum Menurut Siregar (2004:178) adalah 

barang atau suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau 

nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. 

 

2.3 Pengertian Aset Tetap 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 aset tetap 

adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan  

untuk digunakan dalam kegiatan  pemerintah atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum. Asset tetap sering merupakan suatu bagaian utama asset 

pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Asset tetap 
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terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, 

jaringan, asset tetap lainnya, serta kontruksi dalam pengerjaan. 

Soemarso (2008:23), Aset Tetap adalah aset yang jangka waktu 

pemakaiannya lama, digunakan dalam kegiatan perusahaan dimiliki tidak 

untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta nilainya cukup 

besar. 

Rudianto (2012:256), aset tetap adalah barang berwujud milik 

perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan 

normal perusahaan, bukan untuk diperjualbeikan. 

Rudianto (2012:256),  Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama 

aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk 

dalam aset tetap pemerintah adalah: 

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh 

entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan 

kontraktor; 

2. Hak atas tanah. 

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai 

untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan 

perlengkapan (supplies). 

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP), 

asset diklasifikasikan kedalam asset lancer dan non lancer. 

1. Aset lancar meliputi kas dan setara kas,investasi jangka pendek, piutang 

dan persediaan. 



 18 

2. Asset non lancar mencakup asset yang bersifat jangka panjang yaitu 

meliputi investasi jangka panjang, asset tetap, dana cadangan dan lainnya. 

Sementara menutut Mahmudi (2009:246) secara umum asset dapat 

dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu: 

1. Aset keuangan yang meliputi kas dan setara kas, piutang serta surat 

berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Asset non keuangan meliputi asset tetap, asset lainnya dan persediaan. 

Aset tetap berdasarkan Wikipedia Bahasa Indonesia adalah asset 

berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan 

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

administrative, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu 

periode. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aset.tetap  

 

2.4 Pengertian Pajak 

Menurut Muljono (2008:1) pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU KUP).  

Menurut Soemitro dalam resmi (2011:1) pajak adalah iyuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan 

tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aset.tetap
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Menurut Darwin (2010:15), pajak pusat adalah pajak yang dipungut 

oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Direktorat 

Jendral Pajak.  

Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets dalam Idris (2014:7) pajak adalah 

prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan 

yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat 

ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai 

pengeluaran Pemerintah. 

menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani (pernah menjabat guru besar hukum 

pajak pada Universitas Amsterdam dan Pemimpin International Bureau of 

Fiscal Documentation di Amsterdam) dalam Purwono (2010:7) mengatakan 

bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa 

mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara 

dalam menyelenggarakan pemerintah. 

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh TMbooks (2013) adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari 

kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan 

bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara 

dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan 
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kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut  

berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional. 

 

2.5 Pengelompokan Aset Tetap 

Harahap (2012:22) mengemukakan bahwa aset tetap dapat 

dikelompokkan dalam berbagai sudut antara lain: 

1. Sudut Substansi, aset tetap dapat dibagi: 

a. Tangible Assets atau aset berwujud seperti lahan, mesin, gedung dan 

peralatan. 

b. Intagible assets atau aset yang tidak berwujud seperti, HGU,HGB, 

Goodwill-Ptents, Copyright, Hak Cipta, Franchise, dan lain-lain. 

2. Sudut disusutkan atau tidak 

a. Depreciated pland assets yaitu aset yang disusutkan seperti bangunan, 

peralatan, mesin, inventaris jalan dan lain-lain 

b. Undepreciated pland assets yaitu aset tetap yang tidak disusutkan 

seperti lahan.   

3. Berdasarkan jenisnya 

a. Lahan 

b. Bangunan, gedung 

c. Mesin 

d. Kendaraan 

e. Perabot 

f. Inventaris/peralatan 

g. Prasarana 
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2.6 Klasifikasi Aset Tetap 

Menurut PP 71 Tahun 2010, Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan 

kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. 

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: 

1. Tanah; 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

2. Peralatan dan Mesin; 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan 

bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang 

nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan 

dan dalam kondisi siap pakai. 

3. Gedung dan Bangunan;  

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan 

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;  

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan 

yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

5. Aset Tetap Lainnya; 

 Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan 
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dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi 

siap dipakai. 

6. Konstruksi dalam Pengerjaan. 

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang 

dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum 

selesai seluruhnya. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 Aset 

tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak 

memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai 

dengan nilai tercatatnya. 

Menutut Rudianto (2009:273) karakteristik aset tetap adalah sebagai 

berikut: 

1. Aset tetap yang umumnya tidak terbatas, seperti tanah, tempat kantor, 

bangunan, pabrik dan lain-lain. Aset tetap jenis ini adalah aset tetap yang 

digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendakinya tanpa 

harus memperbaiki atau menggantinnya. 

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

bisa diganti dengan aset lain-lain sejenis, seperti bangunan, mesin, 

kendaraan, komputer dan sebagainya. 

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

manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis seperti tanah, 

pertambangan dan hutan. 
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2.7 Pengakuan Aset Tetap 

Dalam PP 71 Tahun 2010 Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi 

masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk 

dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Berwujud; 

2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 

5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) perihal no 

07, Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 

12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan 

yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak 

langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat 

berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat 

ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila 

entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. 

Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima 

entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) perihal no 

07, Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh 

pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan 

dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap 

telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat 

penguasaannya berpindah. 
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Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) perihal no 

07, Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa 

telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, 

misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila 

perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan 

masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian 

tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat 

kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui 

pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah 

berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat 

tanah atas nama pemilik sebelumnya. 

 

2.8 Penilaian Awal Aset Tetap 

Dalam PP 71  Tahun 2010, Barang berwujud yang memenuhi 

kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset 

tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap 

diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar 

pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima 

pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin 

dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa 

nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat 

parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin 

diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki 

pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, 
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pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan 

yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk 

kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai 

wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh 

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat 

perolehan untuk kondisi di atas bukan merupakan suatu proses penilaian 

kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti 

tersebut di atas. Penilaian kembali aset tetap hanya diterapkan pada penilaian 

untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) perihal no 

07, Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan 

aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut 

disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan 

aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar 

bila biaya perolehan tidak ada. 

Supramono (2010:149) perolehan ha katas tanah atau bangunan 

meliputi pemindahan hak atas tanah dan bangunan karena jual-beli, tukar-

menukar, hibah, hibah wasiat, penyertaan modal dari orang pribadi atau badan 

usaha perseroan terbatas atau badan hokum lain yang berupa tanah dan 

bangunan, serta pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan bangunan 

oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama. Selain 

tiu, perolehan hak atas tanah dan bangunan juga dapat berasal dari 

pemindahan hak atas tanah dan bngunan karena penunjukan pembeli dalam 

lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 

serta hadiah. 
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Selain berasal dari pemindahan, perolehan hak atas tanah dan 

bangunan juga dapat berasal dari pemberian hak baru. Hak atas tanah dan 

bangunan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, 

hak milik atas satuan rumah susun, atau hak pengelolaan. 

2.8.1 Komponen Biaya 

Dalam PP 71 Tahun 2010, biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari 

harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang 

dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi 

yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang 

dimaksudkan. 

Contoh biaya yang dapat distribusikan secara langsung adalah: 

a. biaya persiapan tempat; 

b. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar 

muat (handling cost); 

c. biaya pemasangan (installation cost); 

d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan 

e. biaya konstruksi. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) perihal no 

07, Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan 

mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang 

dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, 

penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus 

dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai 
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bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua 

tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) perihal no 

07, Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran 

yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan 

mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga 

pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya 

untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut 

siap digunakan. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) perihal no 

07, Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya 

yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh 

gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga 

pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, 

dan pajak. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) perihal no 

07, Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya 

yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, 

irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau 

biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi 

dan jaringan tersebut siap pakai. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) perihal no 

07, Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset 

tersebut sampai siap pakai. 
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Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) perihal no 

07, Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu 

komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan 

secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi 

kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi 

serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu 

untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. 

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola 

ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.  Setiap 

potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. 

 

2.9 Pengukuran Aset Tetap 

Dalam PP 71 Tahun 2010, Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. 

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak 

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat 

perolehan. 

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi 

pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan 

biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu 

pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi 

pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga 

kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. 

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola 

meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak 
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langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga 

listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan 

dengan pembangunan aset tetap tersebut. 

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya 

perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal 

tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas 

perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau 

harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.  

 

2.10  Metode penyusutan aset tetap 

2.10.1 Menutut Standar Akuntansi Pemerintah 

Dalam PP 71 tahun 2010, Penyusutan adalah alokasi yang sistematis 

atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama 

masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing 

periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan 

beban penyusutan dalam laporan operasional.  

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang 

sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan 

harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service 

potential) yang akan mengalir ke pemerintah. 

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara 

periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, 

penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakuka 

penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: 
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Metode garis lurus (straight line method), Metode saldo menurun ganda 

(double declining balance method), Metode unit produksi (unit of production 

method) 

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap 

disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (www.bpkp.go.id) 

PSAP # 7 paragraf 53 menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi 

yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable 

assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. PSAP # 7 paragraf 57 

memperkenalkan tiga jenis metode penyusutan, antara lain: 

1. Metode garis lurus (staight line method). 

Metode penyusutan ini merupakan metode penyusutan yang paling 

sederhana karena beban penyusutan dibagi rata selama masa umur manfaat 

 

Nilai perolehan – nilai residu 

umur manfaat 

Idealnya metode ini digunakan untuk aset tetap yang diperkirakan 

memberikan manfaat yang relatif merata sepanjang masa manfaat. 

Contoh : data untuk mencatat penyusutan truk 

Data item     jumlah 

Biaya truk     41.000 

Estimasi nilai residu    ( 1.000) 

Biaya yang disusutkan / nilai perolehan  40.000 

Estimasi umur manfaat 

http://www.bpkp.go.id/
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Tahun     5 tahun 

Unit produksi    100.000 mil 

Penyusutan garis lurus : nilai perolehan – nilai residu 

umur manfaat 

=  41.000 – 1000 

5 

= 8000 per tahun 

 

Tabel 2.1 

Penyusutan unit produksi atas truk metode garis lurus 

 

Tanggal Biaya 

aset 

Penyusutan truk untuk tahun  

Peny per 

unit 

jumlah 

unit 

Beban  

Peny 

Akumulasi 

penyusutan 

Nilai 

buku 

1-1-2008 41.000   41.000 

31-12      0.20   X  40.000  =    8.000 8.000 33.000 

31-12      0.20   X  40.000  =    8.000 16.000 25.000 

31-12      0.20   X  40.000  =    8.000 24.000 17.000 

31-12      0.20   X  40.000  =    8.000 32.000 9.000 

31-12      0.20   X  40.000  =    8.000 40.000 1.000 

 1/5 TAHUN = 0,20 PER TAHUN 

 

2. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) 

Metode penyusutan ini dihitung berdasarkan nilai buku dengan 

tarif dua kali tarif penyusutan garis lurus. 

Penyusutan per periode =  ( nilai yang dapat disusutkan – akumulasi 

penyusutan periode sebelumnya )  X  tarif 

penyusutan. 

Tarif penyusutan  =    1         X 100% X 2 

       Masa manfaat 

Metode penyusutan ini lebih cocok diterapkan pada aset tetap yang 

memiliki masa manfaat ekonomis yang semakiin menurun dari tahun 
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ketahun dan peralatan teknologi tinggi seperti komputer yang setiap saat 

muncul produk yang lebih canggih. 

3. Metode Unit Produksi (unit of production method). 

Metode penyusutan ini didasarkan pada jumlah produksi per eriode 

dibagi jumlah produksi keseluruhan yang diestimasi. 

Penyusutan per periode =  produksi periode berjalan X tarif penyusutan 

Tarif penyusutan =  Nilai yang dapat disusutkan 

      Masa manfaat 

Metode penyusutan ini lebih cocok diterapkan pada aset tetap yang 

dapat dihitung produktifitasnya seperti alat-alat berat dan mesin-mesin 

produksi. 

Contoh : data untuk mencatat penyusutan truk 

Data item     jumlah 

Biaya truk     41.000 

Dikurangi estimasi nilai residu  ( 1.000 ) 

Biaya yang dapat disusutkan    40.000 

Estimasi umur manfaat 

Tahun     5 tahun 

Unit produksi    100.000 mil 

Penyusutan per unit produksi output :   biaya – nilai residu  

Umur manfaat, dalam unit produksi 

 

= 41.000 – 1000 

      100.000 mil 

= 0,40 per mill 
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Tabel 2.2 

Penyusutan unit produksi atas truk  

metode unit produksi 

 

Tanggal Biaya 

aset 

Penyusutan truk untuk tahun  

Peny per 

unit 

jumlah 

unit 

Beban  

Peny 

Akumulasi 

penyusutan 

Nilai 

buku 

1-1-2008 41.000   41.000 

31-12      0.40   X  20.000  =    8.000 8.000 33.000 

31-12      0.40   X  30.000  =  12.000 16.000 25.000 

31-12      0.40   X  25.000  =  10.000 24.000 17.000 

31-12      0.40   X  15.000  =    6.000 32.000 9.000 

31-12      0.40   X  10.000  =    4.000 40.000 1.000 

 1/5 TAHUN = 0,20 PER TAHUN 

 

Truk ini kemungkinan besar dapat menempuh jarak sejaug 20.000 mill 

pada tahun pertama, 30.000 mil pada tahun kedua, 25.000 mill pada tahun 

ketiga, 15.000 mill pada tahun ke empat, dan 10.000 mill pada tahun kelima. 

Penyusutan unit produksi setiap tahunnya bervariasi sesuai dengan jumlah unit 

yang dihasilkan oleh aktiva itu. 

2.10.2 Menurut UU Perpajakan 

Pasal 11 ayat (1) UU Perpajakan Nomor 36 tahun 2008, 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 dan digunakan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama 

besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.  

Pasal 11 ayat (2) UU Perpajakan Nomor 36 tahun 2008, Penyusutan 

atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain 

bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama 
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masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas 

nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan 

sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. 

Pasal 11 ayat (3) Nomor 36 Tahun 2008, Penyusutan dimulai pada 

bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses 

pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta 

tersebut. 

Berikut ini merupakan beberapa metode penyusutan aset tetap yang 

diperkenankan UU Perpajakan dan dasar Penyusutannya 

a. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

Dasar penyusutan adalah harga perolehan. Penyusutan dengan 

metode garais lurus adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang sama 

besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi aset tersebut. 

Harga Prolehan – Nilai Residu 

Umur Ekonomis 

b. Metode saldo menurun  

Penyusutan dengan metode saldo menurun adalah penyusutan 

dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif 

penyusutan atas nilai sisa buku. Cara perlakuan nilai sisa buku suatu aset 

tetap pada akhir masa manfaat yang disusutkan dnegan metode saldo 

menurun harus disusutkan sekaligus. 

a) Metode jumlah angka tahun(sun of the digit method) 

Metode ini adalah satu metode penyusutan yang dipercepat. 

Dasar penyusutan dalam metode ini sama dengan metode garis lurus 
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yaitu taksiran nilai buku aset (nilai perolehan taksiran residu). Tarif 

penyusutan ditentukan dalam bentuk pecahan yang dihitung dengan 

cara berikut: 

Apabila umur aset selama 4 tahun maka penyebut angka 

pemecahnya adalah jumlah angka tahun, yaitu 1 + 2 + 3 + 4 = 10 

angka pembilang pada tahun pertama sampai dengan keempat masing-

masing adalah 4, 3, 2, 1.  Tarif penyusutan tahunan adalah 4/10, 3/10, 

2/10, 1/10. 

b) Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (declining/dauble 

declining balance method)) 

Metode jumlah penurunan ini akan menghasilkan beban 

penyusutan yang menurun setiap periode. Metode ini beranggapan 

bahwa aset baru sangat besar peranannya dalam usaha mendapatkan 

penghasilan, peranan aset tersebut semakin lama semakin mengecil 

seiring dengan semakin tuanya aset tersebut. Tarif pajak dalam metode 

ini ditentukan terlebih dahulu dan besarnya sama setiap tahun 

penyusutan dihitung dengan mengalikan tarif dengan nilai buku yang 

semakin kecil. 

Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode 

untuk melakukan penyusutan. Metode garis lurus diperkenankan 

dipergunakan untuk semua kelompok harta berwujud. Sedangkan 

metode saldo menurun hanya diperkenankan digunakan untuk 

kelompoh harta berwujud bukan bangunan saja. 
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Table 2.3 

Penggolongan Aset Tetap Menurut  

Ketentuan Perpajakan 

 

Kelompok Harta 

Berwujud 

Masa 

Manfaat 

Tarif Penyusutan 

berdasarkan 

Metode Garis 

Lurus 

Tarif Penyusutan 

berdasarkan 

Metode Saldo 

Menurun 

I. Bukan bangunan  

Kelompok 1  

Kelompok 2  

Kelompok 3 

 Kelompok 4  

 

II. Bangunan  

Permanen  

Tidak permanen  

 

4 tahun 

8 tahun 

16 tahun 

20 tahun 

 

 

20 tahun 

10 tahun 

 

25%  

12,50% 

 6,25% 

 5%  

 

 

5% 

 10%  

 

50% 

 25% 

 12,5% 

 10% 

 

 

 - 

 -  

 

Metode penyusutan aset tetap menurut Ketentuan UU Perpajakan yang 

diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000): 

a. Untuk aktiva kelompok I s.d. kelompok IV disusutkan dengan memakai 

metode garis lurus (straight line method) atau metode saldo menurun 

(decline balance method). 

b. Untuk aktiva kelompok bangunan harus disusutkan dengan metode garis 

lurus. 

c. Penggunaan metode penyusutan tersebut harus dilakukan secara taat azas. 

Pengaturan penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan 

perpajakan diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan tersebut menyebutkan 

bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, 

perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus Hak 
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Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai yang dimiliki 

dan 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 (Waluyo 2010). 

2.10.3 Ketentuan khusus penyusutan terkait dengan telepon seluler dan 

kendaraan perusahaan dalam perpajakan 

Kep-DJP N.220/PJ./2002 dalam Setiawan (2008:24)menjelaskan sbb: 

1. Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler, yang dimiliki dan 

dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau 

pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari 

jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusuatan aktiva tetap 

kelompok I. 

2. Atas biaya berlangganan atau penyisihan uang pulsa dan perbaikan telepon 

seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu 

karena jabattan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya 

perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian 

uang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. 

3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, 

minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan 

untuk antar-jemput para pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai 

biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II. 

4. Atas biaya pemeliharaan rutin kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis 

yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para 
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pegawai dapat dibebankan seluruhya sebagai biaya perusahaan dalam 

tahun pajak yang bersangkutan. 

5. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan 

sedan, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan untuk  pegawai 

tertentu karena jabatan atau pekerjaanyan, dapat dibebankan sebagai biaya 

perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian 

melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II. 

6. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau yang 

sejenis yang dimiliki atau dipergunakan perusahaan untuk pegawai 

tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya 

perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan 

rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan. 

7. Atas pembelian ini tidak merupakan penghasilan bagi pegawai tertentu 

tersebut. 

8. Keputusan ini berlaku sejak 18 april 2002. 

9. Lihat juga ketentuan S-174/PJ.4.2003. 

10. Ini merupakan salah satu ketentuan dirjen pajak yang tidak sesuai dengan 

kaidah hukum, karena dirjen pajak membuat keputusan sendiri dan tidak 

ada hierarki dalam undang-undang yang memberikan kewenangan untuk 

membuat aturan ini kepada dirjen pajak. 
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2.10.4 ketentuan khusus penyusutan terkait dengan software dan hardware 

Komputer 

kep-djp No. 316/PJ./2002 dalam Setiawan (2008:25) Menjelaskan sbb: 

1. Atas biaya yang dikeluarkan untuk program khusus yang dipesan oleh 

perusahaan, diamortisasi dalam kelompok I (4 tahun), dan penyusutan 

dalam tahunan, tidak dalam masa. 

2. Atas biaya yang dikeluarkan dalam program aplikasi yang umum 

dibebankan dalam tahun pajak yang bersangkutan. 

Computer sesuai dengan KMK N0. 138/KMK.04/2002 dimasukkan 

dalam kelompok I. 

2.11  Pengungkapan aset tetap 

Dalam Pernyataan Standar akuntansi Pemerintah (PSAP) perihal no. 

07, Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset 

tetap sebagai berikut: 

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying 

amount); 

2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

menunjukkan: 

a. Penambahan; 

b. Pelepasan; 

c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 

d. Mutasi aset tetap lainnya. 

3. Informasi penyusutan, meliputi: 
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a. Nilai penyusutan; 

b. Metode penyusutan yang digunakan; 

c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir 

periode; 

Dalam PP 71 Tahun 2010, Laporan keuangan juga harus 

mengungkapkan: 

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 

2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; 

3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan 

4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

Dalam PP 71 Tahun 2010, Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang 

dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan: 

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; 

2. Tanggal efektif penilaian kembali; 

3. Nama penilai independen, jika ada; 

4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya 

pengganti; 

5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. 

Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, 

kondisi dan lokasi aset dimaksud. 

2.12 Penghentian Dan Pelepasan 

Dalam PP 71 Tahun 2010, suatu aset tetap di eliminasi dari neraca 

ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya 

dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. 
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Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus 

dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak 

memenuhi devinisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai 

dengan nilai tercatatnya. 

Bila aset tetap sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi maka 

aset tetap tersebut akan dihapuskan dari pembukuan. Proses penghapusan 

seringkali memerlukan waktu yang lama, maka sementara menunggu surat 

keputusan penghapusan terbit aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi 

dipindahkan dari kelompok aset tetap menjadi akun Aset Lain-lain. Hal yang 

sama diterapkan untuk aset tetap yang karena alasan lain juga tidak digunakan 

secara aktif lagi dalam operasional pemerintah meskipun tidak dalam kondisi 

rusak berat. Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen 

dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan 

datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tertap 

sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui 

surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari 

neraca dan diungkapkan dalam CaLK.  

Setiap aset tetap harus dinilai sebesar nilai bukunya yaitu harga 

perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tapi jika manfaat 

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

itu harus dinyatakan dalam jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat 

ekonomi yang tersisa, sedangkan penurunan kegunaan nilai aset tetap tersebut 

dianggap sebagai kerugian. 
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Setiap aset tetap akan dirinci menurut jenisnya dalam laporan 

keuangan seperti tanah, gedung, peralatan dan sebagainya. Akumulasi 

penyusutan disajikan sebagai pengurung terhadap aset tetap, baik secara 

sendiri menurut sejenisnya maupun secara menurut jenisnya maupun secara 

keseluruhan. 

Dalam SAPD Aset Tetap pdf, pelepasan aset tetap dapat terjadi karena 

proses penghapusan aset tetap yang dapat diikuti dengan proses 

pemindahtanganan, seperti penjualan, maupun pemusnahan aset tetap. Untuk 

penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPK SKPD akan membuat bukti 

memorial yang dibuat berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan 

aset tetap. Setelah bukti memorial tersebut diotorisasi oleh pengguna 

anggaran, PPK SKPD kemudian membuat jurnal: 

Tabel 2.4 

Jurnal LO atau Neraca 

 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX  XXX  Akumulasi Penyusutan XXX   

  XXX  Aset Lainnya  XXX   

  XXX       Aset Tetap  XXX 

 

Jurnal LO dan Neraca 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX  XXX  Defisit Penghapusan 

Aset Non Lancar  

XXX   

  XXX       Aset Lainnya   XXX 
 

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses 

penjualan, SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD, sebab 
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kewenangan untuk menjual aset tetap ada di PPKD. Namun demikian, PPK 

SKPD tetap mencatat penghapusan aset tetap tersebut. Jurnal penghapusan 

aset tetap untuk aset yang akan diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual, 

yaitu:  

Tabel 2.5 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX  XXX  Akumulasi Penyusutan XXX   

  XXX  Aset Lainnya  XXX   

  XXX       Aset Tetap  XXX 

 

Jurnal LO atau Neraca 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX  XXX  RK PPKD XXX   

  XXX       Aset Lainnya   XXX 

 

Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi 

PPKD menjurnal:  

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX  XXX  Aset Lainnya  XXX   

  XXX       RK PPKD  XXX 

 

Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukti 

transaksi penjualan, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal:  

Tabel 2.6 
Jurnal LO atau Neraca. 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX  XXX  Kas di Kas Daerah XXX   

  XXX Aset Lainnya  XXX 

  XXX  Surplus Penjualan Aset 

Non Lancar 
 XXX 
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Jurnal LRA 

Tanggal Nomor 

Bukti 

Kode 

Rekening 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX  XXX  Perubahan SAL XXX   

  XXX   Hasil Penjualan Aset 

Daerah yang Tidak 

Dipisahkan 

 XXX 

 

2.13 Pihak–Pihak Yang Terkait  

Dalam SAPD Aset Tetap pdf, Pihak-pihak yang terkait dalam sistem 

akuntansi aset tetap antara lain adalah:  

1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang Dalam sistem akuntansi aset 

tetap, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan 

menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap.  

2. Bendahara Pengeluaran Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara 

pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-

dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.  

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam sistem akuntansi aset tetap, 

pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen 

atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.  

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dalam sistem akuntansi aset tetap, 

pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses 

akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan 

keuangan SKPD. 

2.14 Dokumen Yang Digunakan  

Dalam SAPD Aset Tetap pdf, dokumen-dokumen yang digunakan 

dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:  
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1. Bukti Belanja/Pembayaran Aktiva Tetap Dokumen ini merupakan 

dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan aktiva tetap dan 

belanja modal dengan cara pembayaran UP.  

2. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Dokumen ini merupakan 

dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan aktiva tetap 

dengan cara pembayaran LS.  

3. SP2D LS Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan 

belanja modal dengan cara pembayaran LS.  

4. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap 

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi 

aset tetap menjadi aset lainnya.  

5. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset Dokumen ini 

merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset tetap.  

6. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Dokumen ini merupakan 

dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan. 

2.15   Aset Menurut Pandangan Islam 

Dalam persepsi islam aset tetap dalam perusahaan berarti juga harta 

yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Sesuatu harta yang diperoleh atau 

didapat oleh manusia haruslah dengan cara yang halal dan tidak melanggar 

norma-norma atau larangan-larangan yang dilarang oleh agama, seperti 

perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia, memakan harta 

sesam atau mendapatkan harta tersebut dnegan menipu atau mencuri milik 

orang lain. 
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Dalam Sapri Juliadi (2014) Kekayaan publik merupakan suatu 

kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelola, bahkan 

mendistribusikannya kepada masyarakat. Rasulullah adalah Kepala Negara 

pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan Negara di abat 

ketujuh, yaitu semua hasil pengumpulan Negara harus dikumpulkan terlebih 

dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Negara. Hasil 

pengumpulan itu adalah milik Negara dan bukan milik individu. 

Sebagaimana yang diperingatkan oleh Abu Yusuf bahwa uang publik 

adalah amanah yang anakdimintakan pertanggung jawabannya, maka harus 

digunakan kebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat. Ibnu Taimiyah dalam 

bukunya fatawa sangat mendukung perlunya penyusutan angggaran dan 

pengaturan yang keras terhadap keuangan. Dia mengatakan: “penerimaan 

ituberada dalam jaminan kepala pemerintahan, harus diurus sebaik-baiknya, 

dalam usaha yang dibenarkan oleh Kitab Allah. 

Dalam Sapri Juliadi (2014) Pengertian pengawasan harta dalam aturan 

harta islam kadang tidak berbeda menurut para penulis modern dalam harta 

umum. Makna maal (harta) secara umum iyalah segala sesuatu yang disukai 

manusia, seperti hasil pertanian, perak atau emas, ternak atau barrang-barang 

lain yang tetmasuk perhiasan dunia. Adapun tujuan pokok dari harta itu iyalah 

membantu untuk memakmurkan bumi dan mengabdi pada Allah. 

Menurut madzab Hanafi dalam Sapri Juliadi (2014) adalah sesuatu 

yang layak dimiliki menurut syarat dapat dimanfaatkan, dismpan/dikuasai dan 

bersifat konkret. Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. 
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Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Kedua, dilindungi undang-

undang. 

Dalam Sapri Juliadi (2014), Ada tiga pokok tentang harta dalam 

ekonomi islam, yaitu: 

1. Allah maha pencipta, bahwa yakin semua yang ada dibumi dan dilangit 

adalah ciptaan Allah. 

2. Semua harta adalah milik allah, kita sebagai manusia hanya memperoleh 

titipan dan hak pakai saja, semuanya nanti akan kita tinggalkan, kita 

kembali ke kampung akhirat. 

3. Iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari perhitungan, hari 

pembalasan terhadap dosa dan pahala yang kita perbuat selama mengurus 

harta di dunia ini. Kita akan ditanya dari mana harta diperoleh dan untuk 

apa iya digunakan, semua harus dipertanggungjawabkan. 

Pengenaan harta itu sendiri sebaiknya digunakan sebaik-baiknya 

terdapat dalam surat Al-Baqarah 188 dan 282, yang berbunyi: 

                         

             

Artinya  “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” 
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Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 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, meka 

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 
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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. 

Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa 

menyewa dan sebagainya. 

 

Pada ayat diatas allah menerangkan ketentuan dalam memperoleh 

harta, janganlah kamu melakukan segala cara agar memperoleh sesuatu 

padahal sebenarnya itu bukan hak kamu dalam memperolehnya. 

(H.R Al Baihaqi) dalam Sapri Juliadi (2014)  menjelaskan 

 “ barang siapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya (tidak 

benar, zalim) maka allah akan memusnahkannya dengan air (banjir, bah) dan 

tanah (longsor / gempa bumi)” 

Dalam hadis ini menjelaskan ketentuan tentang perolehan harta dan 

pemusnahan harta, apabila harta yang kita peroleh dengan cara yang tidak 

benar allah akan mengirimkan bencana dalam berbagai hal untuk 

memusnahkan harta tersebut seperti hancurnya gedung pada saat gempa bumi. 

(HR Al Bukhari) dalam Sapri Juliadi (2014)  menjelaskan 

“ sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta allah dengan tidak 

benar maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat” 

Dalam hadis ini menjelaskan bagaimana cara pengelolaan harta yang 

baik sehingga tidak merugikan pihak lain baik secara lahir maupun batin 
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karena sesungguhnya harta yang kita kelola dapat menghancurkan kita suatu 

saat nanti. 

Pajak Menurut Pandangan Islam 

Pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam istilah 

bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama [1]   اْلُعْشُر(Al-Usyr) [2] atau  اْلَمْكُس

(Al-Maks), atau bisa juga disebut  ُِرْيبَة  ; yang artinya adalah ,(Adh-Dharibah)لضَّ

“Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” [3]. Atau suatu 

ketika bisa disebut  اْلَخَراُج(Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan 

untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.[4] 

Sedangkan para pemungutnya disebut  َصاِحُب اْلَمْكِس(Shahibul Maks) atau  اُر اْلَعشَّ

(Al-Asysyar). 

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang 

jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil 

secara umum, semisal firman Allah : 

                            

                            

Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa’ ayat 29) 
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Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu 

jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. (Ali, 2008) 

 

2.16   Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.7 

Penelitian Terdahulu 

No Nama peneliti (tahun) judul Variabel penelitian Hasil 

1 Yefta masipuang, vantje ilat, 

sherly pinatik (....)ANALISIS 

PERLAKUAN AKUNTANSI 

ASET TETAP PADA BADAN 

KEPEGAWAIAN DAN 

DIKLAT (BKD) KOTA 

MANADO 

Perlakuan akuntansi 

aset tetap 

Mempengaruhi 

badan kepegawaian 

dan diklat kota 

manado 

2 Akhyar Tipan, David Paul Elia 

Saerang, Robert Lambey (....) 

ANALISIS PERLAKUAN 

AKUNTANSI ASET TETAP 

PADA DINAS PEKERJAAN 

UMUM (PU) PROVINSI 

SULAWESI UTARA 

Perlakuan akuntansi 

aset tetap 

Sesuai dengan 

Standar Akuntansi 

Pemerintah 

3 Andriyani Lysa (2008), 

ANALISIS PERLAKUAN 

AKUNTANSI ASET DAERAH 

DALAM PENYUSUNAN 

NERACA PADA 

PEMERINTAH KABUPATEN 

JEMBER 

Perlakuan akuntansi 

aset daerah 

Akuntansi Aset 

Tetap pada 

Pemerintah Kota 

Tanjung Pinang 

belum sesuai SAP 

yang berlaku 

4 Tri Septiana (2011), Analisis 

Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Bungo 

Berdasarkan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2005). 

Akuntansi aset tetap Akuntansi Aset 

Tetap pada Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

Kabupaten 

Bungo belum sesuai 

dengan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

(Peraturan 

Pemerintah Nomor 
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24 Tahun 2005 

5 Risca Kurniawati (2013), 

ANALISIS PERLAKUAN 

AKUNTANSI ASET TETAP 

PADA KEMENTRIAN 

PEKERJAAN UMUM. 

Akuntansi aset tetap Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Semua fungsi 

akuntansi dalam 

bidang apapun sama, 

namun pada 

pemerintahan 

terdapat fungsi-

fungsi khusus yang 

membedakan. 

6 Auliana (2014), ANALISIS 

AKUNTANSI ASET TETAP 

PADA BADAN 

PENANGGULANGAN 

BENCANA 

DAERAH KOTA TANJUNG 

PINANG BERDASAR 

PERNYATAAN STANDAR 

AKUNTANSI 

PEMERINTAHAN NO. 07. 

 

Akuntansi aset tetap Akuntansi aset tetap 

yang diterapkan oleh 

BPBD Kota Tanjung 

Pinang untuk 

pendefinisian, 

pengakuan 

serta pengukuran 

asset tetap telah 

sesuai dengan PSAP 

No.07, kecuali pada 

pengungkapan. 

7 Meity Handayani ( 2013) 

EVALUASI PENYAJIAN 

PELAPORAN AKTIVA TETAP 

UNTUK MENINGKATKAN 

PENGAWASAN 

KELEMBAGAAN 

PEMERINTAH  

AKTIVA TETAP 

UNTUK 

MENINGKATKAN 

PENGAWASAN 

Hasil analisis 

penelitian 

menunjukkan: 

laporan aktiva tetap 

yang dibuat saat ini 

adalah laporan yang 

dihasilkan dari 

system yang dibuat 

oleh Kementerian 

Keuangan, system 

tersebut bernama 

SIMAK 

 


