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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Dalam melaksanakan aktivitasnya suatu instansi atau perusahaan 

memerlukan sarana dan prasarana demi terwujudnya berbagai tujuan yang telah di 

tetapkan. Asset tetap adalah suatu sarana yang umum di gunakan dalam 

operasional tersebut.  Suatu instansi harus menentukan asset tetap yang benar-

benar dibutuhkan dalam operasional instansi. Dalam hal ini dibuat pencatatan 

asset tetap agar besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh  asset 

tetap tersebut dapat diketahui pihak yang memerlukan data asset tetap tersebut. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa asset tetap itu adalah asset harta berwujud 

instansi atau perusahaan dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu 

untuk digunakan dalam  operasi sebuah instansi. Asset tetap dalam sebuah instansi 

tersebut tidak untuk dijual dan digunakan dalam rangka kegiatan normal sebuah 

instansi. Dalam hal ini saya sebagai penulis melakukan penelitian pada sebuah 

instansi yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Untuk 

menegetahui bagaimana sistem perolehan atau pembelian asset dan kemudian 

bagaimana sistem pencatatan dan penyusustan pada asset yang ada pada Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. 

Pengakuan Aktiva Tetap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Setiap 

instansi atau perusahaan mengakui setiap aktiva yang dimiliki dan apabila aktiva 

yang dimaksud memenuhi  pengertian dan memiliki sifat-sifat sebagai aktiva 
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tetap. Mengenai pengakuan aktiva tetap, Ikatan Akuntan Indonesia memberikan 

pernyataan dalam PSAK Nomor 16 paragraf 07. Biaya perolehan aktiva tetap 

harus diakui sebagai aktiva jika, kemungkinan besar entitas akan memperoleh 

manfaat ekonomik masa depan dari aktiva tersebut dan  biaya perolehannya dapat 

diukur secara andal. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva 

tetap adalah potensi dari aktiva tetap memberikan sumbangan kepada perusahaan. 

Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian 

dari aktivitas operasional perusahaan, atau berbentuk suatu yang dapat diubah 

menjadi kas atau setara kas, atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi 

pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat  penggunaan proses produksi 

alternatif. Kriteria kedua untuk pengakuan dapat dilihat pada bukti 

transaksi  pembelian aktiva. Dalam keadaan aktiva tetap yang dikonstruksi 

sendiri, pengukuran dapat diandalkan atas  biaya yang dibuat dari transaksi 

dengan pihak eksternal dan perusahaan untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, 

dan input lain yang digunakan dalam proses konstruksi. 

Harga perolehan dari suatu pos properti, pabrik dan peralatan akan diakui 

sebagai suatu aktiva jika aktiva tersebut memiliki manfaat ekonomis di masa 

depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir ke dalam entitas, harga 

perolehan dari pos tersebut dapat diukur secara andal. Hanya berlaku ketika kedua 

kriteria pengakuan dasar ini untuk menentukan apakah pengeluaran memenuhi 

syarat sebagai aktiva dan tidak mempertimbangkan kriteria peningkatan utilitas 

atau masa manfaat. 
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Pengukuran Aktiva Tetap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  

Aktiva tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aktiva pada awalnya 

harus diukur sebesar  biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau 

setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan 

untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika 

dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada asset ketika pertama kali diakui. 

Biaya perolehan suatu aktiva yang dibangun sendiri ditentukan dengan 

menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aktiva dengan 

pembelian. Jika entitas membuat aktiva serupa untuk dijual dalam usaha normal, 

biaya perolehan aktiva biasanya sama dengan biaya pembangunan aktiva untuk 

dijual. Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan maka setiap laba 

internal dieliminasi. Entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aktiva 

tetap sebagai bagian dari aktiva tetap tersebut. Biaya tersebut diakui dalam laba 

rugi saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terdiri atas biaya tenaga kerja 

dan bahan habis pakai termasuk suku cadang kecil. Tujuan pengeluaran ini sering 

disebut “biaya  pemeliharaan dan perbaikan” aktiva tetap. 

  Setiap bagian dari aktiva tetap yang memiliki biaya perolehan cukup 

signifikan terhadap total biaya  perolehan seluruh aktiva tetap harus disusutkan 

secara terpisah. Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laba 

rugi. Namun, manfaat ekonomik di masa depan dari suatu aktiva adalah untuk 

menghasilkan aktiva lainnya. Dalam hal ini, beban penyusutan merupakan bagian 

dari biaya perolehan aktiva lain dan dimasukkan dalam jumlah tercatatnya. 
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Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan  jumlah 

yang disusutkan secara sistematis dari suatu aktiva selama umur manfaatnya. 

Secara teoritis (Ismail:2010:270), Asset tetap adalah suatu asset yang 

dimilki oleh suatu unit badan usaha yang tujuannya bukan untuk dijual tetapi 

digunakan dalam kegiatan operasi normal perusahaan yang masa manfaatnya 

lebih dari satu periode akuntansi. Dalam laporan keuangan asset tetap disajikan 

dalamneraca disebelah debet secara sistematis sesuai dengan sifat permanennya 

yaitu diamati dari asset yang paling lama umur masa manfaatnya sampai pada 

asset tetap yang paling singkat umurnya. Masalah utama dalam akuntansi asset 

tetap adalah penentuan harga perolehan asset tetap, pengeluaran-pengeluaran 

selama masa penggunaan asset tetap, penyusutan asset tetap, penghentian asset 

tetap, dan penyajian asset tetap didalam laporan keuangan. Kesalahan 

dalampenanganan asset tetap, berarti kesalahan dalam pelaporan keuangan. Salah 

satu faktor yang menyebabkan perbedaan adalah perlakuan terhadap asset tetap, 

khususnya yang berkaitan dengan masalah penyusutan. Oleh kerena itu pihak 

manajemen memerlukan alternatif perlakuan akuntansi yang tepat agar 

menghasilkan informasi tentang asset yang akurat dan terpercaya. Berdasarkan hal 

tersebut diatas, penelitian kali ini bertujuan untuk membandingkan apakah 

perhitungan asset tetap pada Kantor Wilaya Kementerian Agama Provinsi Riau 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07. 

Asset tetap sangat berarti terhadap kelayakan laporan keuangan, kesalahan 

dalam menilai asset tetap berwujud sangat berarti terhadap kelayakan laporan 

keuangan, kesalahan dalam menilai asset tetap berwujud dapat mengakibatkan 
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kesalahan yang cukup material karena nilai anggaran yang di berikan oleh 

pemerintah relatif besar. Mengingat pentingnya akuntansi asset tetap dalam 

laporan keuangan tersebut, maka perlakuannya harus bedasarkan standar 

akuntansi pemerintahan (Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07). 

Oleh karena itu, perlu melakukan perbaikan pada akuntansi asset tetapnya. 

Asset tetap tersebut dalam laporan keuangan seharusnya membebankan biaya 

depresiasi yang dimiliki secara konsisten pada setiap periode dengan 

menggunakan  metode yang dianggap sesuai untuk diterapkan, yaitu metode garis 

lurus untuk bangunan, peralatan dan inventaris, serta metode jumlah angka tahun 

untuk kendaraan dan sarana transportasi lainnya, agar diketahui nilai sisanya pada 

akhir periode. 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau adalah salah satu 

instansi pemerintahan yang ada di Indonesia, pada kali ini penulis membahas 

Kantor Wilayah Kementerian Agama yang ada di Provinsi Riau. Tugas Kantor 

Wilayah Kementerian Agama adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri 

Agama dan Peraturan dan Perundang - Undangan. Provinsi Riau memiliki asset 

yang relatif banyak sehingga perlakuan akuntansinya perlu dilakukan dengan 

cermat dan teliti. 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas 

Pembantuan seperti melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama 

dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Peraturan dan 
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Perundang- Undangan. Dalam menjalankan aktifitasnya Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Riau menggunakan asset tetap sebagai sarana untuk 

membantu proses kegiatannya. 

Dalam proses kegiatan pelaporan keuangan di Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Riau telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam 

menyajikan laporan keuangan. Dengan demikian, Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum 

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Riau. 

 

1.2.     Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam 

penelitian kali ini adalah sebagai berikut : “ Apakah Akuntansi  Asset Tetap pada 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau sudah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan?” 

1.3     Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Akuntansi Asset 

Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau telah sesuai 

dengan Standar Akuntasi Pemerintahan No. 7. 
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1.4.     Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menjadi bahan yang berguna bagi peneliti untuk 

mengembangkan pengetahuan serta sarana untuk mengaplikasikan ilmu 

yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di jurusan Akuntansi DIII 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

2. Bagi Pihak Lain 

Dapat dijadikan referensi bagi pihak yang akan melaksanakan 

penelitian sejenis, dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut 

bagi para pembaca dan peneliti yang berminat terhadap permasalahan yang 

sama. 

3. Bagi Instansi 

Sebagai bahan informasi tambahan bagi Instansi dalam 

menjalankan dan membuat kebijaksanaan yang akan diterapkan dimasa 

yang akan datang. 

1.5.     Metode penelitian 

1. Lokasi dan waktu penelitian. 

Penelitian ini dilakukan dilokasi obyek penelitian yaitu pada 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, di Jl. Jenderal 

Sudirman No. 235 Pekanbaru,Riau. 

2. Sumber dan jenis data. 

a. Jenis data 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak instansi 

dalam bentuk jadi. Seperti Struktur Organisasi, kegiatan usaha serta 

data yang mencakup pembukuan dan catatan-catatan akuntansi dan data 

yang berhubungan dengan asset tetap. 

b. Sumber data 

Sumber data untuk penelitian kali ini diperoleh dari Sub bagian 

umum berupa beberapa data pembelian asset tetap dan daftar asset. 

Sedangkan sejarah dan struktur organisasi dinas didapat dari sub bagian 

organisasi, tata laksana dan kepegawaian. 

3. Teknik pengumpulan data 

Metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah 

wawancara langsung dengan PNS sub bagian umum untuk memperoleh 

data mengenai sejarah singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Riau. 

4. Analisis data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dan dianalisa kemudian 

dibandingkan dengan teori-teori yang relevan selanjutnya diambil suatu 

kesimpulan. Dengan fokus pada kebijakan instansi mengenai penyusutan 

asset tetap serta penerapan asset tetap ditinjau dari SAP (Standar 

Akuntansi Pemerintahan). 
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1.6.     Sistematika Penulisan 

 Berikut  ini penulis paparkan gambaran penulisan secara umum diuraikan 

secara ringkas dalam setiap bab sebagai berikut : 

BAB I :Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Instansi, visi misi, 

strukrur organisasi uraian tugas, dan aktivitas dinas. 

BAB III : Bab ini menjelaskan uraian yang sangat vital dalam penulisan ini, 

karena memuat tentang tinjauan teori dan praktek yang terdiri dari 

pengertian asset tetap, karakteristik, cara perolehan, penyusutan, 

asset tetap menurut konsep islam, serta penyajian asset tetap. 

BAB IV : Bab ini merupakan bab yang terakhir dimana penulis akan mengambil 

kesimpulan dan memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat. 

 

 


