
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk 

memperoleh laba yang optimal, maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut 

perusahaan memerlukan sarana penunjang dalam melancarkan aktivitas 

perusahaan. Sarana penunjang tersebut adalah dalam bentuk aset tetap yang terdiri 

dari peralatan,inventaris, tanah,mesin-mesin, dan kendaraan. 

Dalam memperoleh aset tetap perusahaan dapat menempuh dengan cara 

pembelian tunai, pembelian kredit, angsuran, tukar tambah, hadiah atau donasi 

dan dibangun sendiri atau ditukar dengan surat-surat berharga. Dan masing-

masing cara perolehan aset tetap itu mempengaruhi penentuan harga 

perolehannya. Harga perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh aset tetap tersebut mulai dari biaya pembeliannya hingga semua 

biaya yang timbul sampai aset tetap tersebut siap beroperasi. 

Aset tetap biasanya memiliki masa pemakaian yang lama atau relatif 

permanen, dan diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama 

bertahun-tahun seperti tanah, bangunan, mesin dan peralatan. aset tetap 

merupakan salah satu dari beberapa syarat yang dapat mendukung keberhasilan 

usaha dari perusahaan. Dengan aset tetap yang memadai, maka aktivitas 

operasional suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. Apabila aset tetap tidak 

memadai maka operasional perusahaan akan terganggu sehingga akan 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tersebut. 
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PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru yang merupakan perusahaan 

pembangunan kawasan perumahan milik swasta. Disamping kegiatan tersebut PT. 

Anugerah riau Mustika Pekanbaru juga bergerak dibidang developer, kontraktor, 

dan leveransir. Dalam pengelolaan usahanya, PT. Anugerah Riau Mustika 

Pekanbaru menggunakan aset tetap untuk setiap aktivitas perusahaannya. 

Tabel I.1 

PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru 

Aset Tetap Periode 31 Desember 2016 

No Nama Aktiva Rp Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

Tanah 

Gedung 

Kendaraan 

Peralatan/Inventaris 

Akumulasi Penyusutan 

Jumlah 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

1.927.395.000 

8.854.000.000 

3.253.662.000 

461.440.000 

(3.235.120.000) 

11.261.377.000 

Sumber : (Neraca PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru 2016) 

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dilihat besarnya jumlah aset tetap 

yang dimiliki perusahaan saat ini. Hal ini tentunya akan terus mengalami 

perkembangan penambahan jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan seiring 

dengan perkembangan perusahaan kedepannya. Namun demikian setelah 

dilakukan penelitian, penulis menemukan beberapa masalah dalam perhitungan 

penyusutan aset tetap tersebut. 

Permasalahan pertama yaitu dalam perhitungan penyusutan aset tetap, 

Terdapat bahwa perusahaan menyusutkan aset tetap berupa tanah. Sedangkan, 

Dalam kondisi normal tanah tidak mengalami penyusutan namun selalu 
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mengalami kenaikan nilai sesuai perkembangan pasar. Tanah memiliki usia yang 

tidak terbatas dan dengan demikian mampu memberikan manfaat yang tidak 

terbatas. Menurut PSAK No.16 (2015:16.9) Pada umumnya tanah memiliki umur 

manfaat tidak terbatas sehingga tidak disusutkan. Terdapat didalam daftar aset 

tetap perusahaan pada tahun 2016 beban penyusutan tanah sebesar Rp. 

86.235.947. Pada laporan keuangan yaitu dalam laporan laba rugi, disusutkannya 

tanah akan berdampak beban penyusutan menjadi lebih besar.  

Permasalahan kedua yaitu perusahaan melakukan penyusutan aset tetap 

dengan menghitung besar penyusutan adalah satu tahun penuh tanpa 

memperhatikan waktu perolehan aset tetap tersebut. Salah satu contoh yaitu 

pembelian pajero pada bulan juli 2016 dimana harga perolehan sebesar Rp. 

507.000.000 dengan masa manfaat 4 tahun tanpa nilai sisa. Biaya penyusutan 

pajero sebesar Rp. 126.750.000 yang didapat dari harga perolehan dikali dengan 

tarif penyusutan (Rp.507.000.000 x 25%) Atas perlakuan pencatatan yang 

dilakukan perusahaan akan berpengaruh pada laporan laba rugi dan neraca. Hal ini 

tidak sesuai dengan PSAK No.16 (2015:16.8) yang menjelaskan bahwa jumlah 

tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur 

manfaatnya. Akibatnya penyusutan dalam perolehan aset tetap dicatat lebih besar 

dari yang sebenarnya sehingga mengurangi laba pada periode akuntansi yang 

bersangkutan, serta nilai buku di neraca untuk tahun-tahun berikutnya menjadi 

lebih rendah. 

Permasalahan ketiga yaitu berdasarkan wawancara dengan narasumber, 

perusahaan menggunakan metode garis lurus dimana perhitungannya adalah salah 
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satu contoh yaitu dalam daftar aktiva tetap tahun 2016 yaitu 4 unit ruko rawa 

bening yang dibeli pada bulan januari 2013 dengan harga perolehan sebesar Rp. 

1.200.000.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun 2015 sebesar Rp. 

171.150.000, dapatlah hasil nilai buku awal tahun 2016 sebesar Rp. 

1.028.850.000. Penyusutan tahun 2016 didapat dari nilai buku awal tahun 2016 

dikalikan dengan umur ekonomis sebesar 5% sehingga penyusutan tahun 2016 

sebesar Rp. 51.442.500. penyusutan tahun 2016 ditambah dengan akumulasi 

penyusutan tahun 2015 dapatlah hasil akumulasi penyusutan tahun 2016 sebesar 

Rp. 222.592.500. Harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan tahun 

2016 dapatlah nilai buku akhir tahun sebesar Rp. 977.407.500. 

Menurut PSAK No.16 (2015:16.10) berbagai metode penyusutan dapat 

digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari 

suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis 

lurus (straight line method), metode saldo menurun (diminishing balance 

method), dan metode jumlah unit (sum of the unit method). Metode garis lurus 

menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai 

residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang 

menurun selama umur manfaat aset. Metode unit produksi menghasilkan 

pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diperkirakan dari 

aset. Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan ekspektasi pola 

konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset oleh entitas. Besarnya beban 

penyusutan aktiva tetap mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh 

perusahaan. 
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Oleh sebab itu, perusahaan harus mempertimbangkan benar-benar metode 

yang akan digunakan dalam menghitung penyusutan aset tetapnya. Perusahaan 

harus mempertimbangkan untung ruginya untuk masa yang akan datang. Dalam 

penentuan metode penyusutan aset tetap, beban penyusutan harus dialokasikan 

secara rasional dan sistematis agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. 

Permasalahan yang keempat yaitu, pelaporan rekening beban penyusutan 

tidak diakui dalam laporan laba rugi perusahaan sehingga laba yang dihasilkan 

menjadi lebih besar dari yang sebenarnya. Ini tidak sesuai dengan pernyataan 

PSAK No.16 (2015:16.8) yang menyatakan bahwa “Beban penyusutan untuk 

setiap periode harus diakui dalam laba rugi”. Karena aset tetap sangat berarti 

terhadap kelayakan laporan keuangan perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai “ ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN DAN PENYAJIAN 

ASET  TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI 

KEUANGAN (PSAK) NO. 16 PADA PT. ANUGERAH RIAU MUSTIKA 

PEKANBARU” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah-

masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah : 

“Bagaimana perhitungan penyusutan dan penyajian aset tetap berdasarkan 

PSAK No. 16 pada PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru ? “ 

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian  

a. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui bagaimana perhitungan penyusutan dan penyajian  aset 

tetap berdasarkan PSAK No. 16 pada PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru.  

b. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan dalam bidang ekonomi akuntansi, terutama mengenai 

perhitungan penyusutan dan penyajian aset tetap berdasarkan 

pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.16. 

2. Manfaat Bagi Stakeholders 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perusahaan untuk dijadikan 

pertimbangan dalam perhitungan penyusutan dan penyajian aset tetap 

berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 16 

Pada PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru. 
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1.4 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini nantinya akan dikembangkan menjadi beberapa 

bab sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini sebagai pendahuluan penulis menguraikan mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II  TELAAH PUSTAKA 

Bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka, yang menguraikan 

beberapa teori yang berhubungan dengan judul penelitian, Teori 

Keputusan, pengertian aset tetap, karakteristik aset tetap, klasifikasi 

aset tetap, harga perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap, metode 

penyusutan aset tetap, pengungkapan dan penyajian aset tetap dalam 

laporan keuangan, aset Tetap Ditinjau dari Perspektif Islam, dan 

tinjauan praktek pada PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang Objek Penelitian, 

Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Lokasi 

Penelitian, dan Analisis Data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini penulis akan menguraikan dan melakukan Analisis 

perhitungan penyusutan dan penyajian aset tetap berdasarkan 
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pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 16 pada PT. 

Anugerah Riau Mustika Pekanbaru. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab terakhir ini, penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai 

hasil pembahasan dan saran-saran yang diperlukan. 

 
 


