
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Keputusan 

Teori keputusan adalah konsep mengenai pengambilan keputusan  

berdasarkan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada pada saat keaadaan 

yang tidak pasti. Kegunaan teori keputusan adalah untuk membantu memecahkan 

masalah dengan menentukan tindakan yang akan dipilih melalui pemilihan 

berbagai alternatif yang tersedia. Dalam memilih suatu keputusan minimal 

terdapat dua alternatif yang diberikan, dan pengambil keputusan harus memilih 

satu alternatif berdasarkan kriteria tertentu diantara alternatif lainnya. 

Teori keputusan adalah teori mengenai cara manusia memilih pilihan 

diantara pilihan-pilihan yang tersedia secara acak guna mencapai tujuan yang 

hendak diraih (Hansen, 2005).  

Pada setiap pembuatan keputusan, seorang individu dapat bersifat terbuka 

maupun bersifat tertutup dalam menentukan pilihan keputusan. Seorang individu 

yang bersifat terbuka, tidak akan membatasi pilihan dan seringkali menambahkan  

pilihan baru diluar pilihan yang telah ada. Disisi lain, seorang individu yang 

bersifat tertutup tidak akan menambah pilihan yang telah ada. Di kehidupan nyata 

kemungkinan pilihan terbuka lebih sering terjadi. 

1.1.1 Pengambilan Keputusan 

Sinoem (2013:4) menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam 

kondisi tidak pasti (Decision Making Under Certainty) adalah pengambilan 

keputusan dimana terjadi hal-hal berikut (1) Tidak diketahui jumlah dan 
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kemungkinan munculnya kondisi tersebut. (2) Pengambilan keputusan tidak dapat 

menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. (3) 

Yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan,tetapi tidak dapat 

diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. (4) Pengambil keputusan 

tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang 

terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. (5) Hal yang akan diputuskan 

biasanya relatif belum pernah terjadi. Tingkat ketidakpastian keputusan semacam 

ini dapat dikurangi dengan beberapa cara antara lain mencari informasi lebih 

banyak, melalui riset atau penelitiandan menggunakan probabilitas subjektif. 

2.1.2 Langkah Dalam Pengambilan Keputusan 

Krismiaji (2012:208) menyatakan bahwa proses pembuatan keputusan 

melibatkan tahap-tahap berikut :  

1. Mengidentifikasi dan mendefenisikan persoalan yang timbul.  

2. Mengidentifikasi berbagai alternatif kemungkinan penyelesaian persoalan, 

dan mengeliminasi alternatif yang tidak layak atau tidak feasible. 

3. Mengidentifikasi manfaat dan pengorbanan untuk setiap alternatif yang 

feasible. Klarifikasikan manfaat dan biaya tersebut ke dalam kelompok 

manfaat relevan dan manfaat tidak relevan, dan eliminasi manfaat yang 

tidak relevan.  

4. Mengumpulkan data pendukung tentang seluruh biaya dan manfaat yang 

relevan, dan pastikan data tersebut terjadi pada periode atau rentang waktu 

yang sama. 
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5. Jumlahkan seluruh biaya relevan dan manfaat relevan untuk setiap 

alternatif.  

6. Pilih alternatif terbaik, yaitu alternatif yang menghasilkan manfaat terbesar 

dan pengorbanan (biaya) terkecil (least cost most benefit). 

2.1.3 Karakteristik dalam Proses Pengambilan Keputusan 

Informasi manajemen yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan 

minimal harus mempunyai tiga karakteristik penting sebagai berikut (Supriyono, 

2001:270) :  

a) Diferensial  

Informasi manajemen harus dapat digunakan untuk mempertimbangkan 

masalah -masalah khusus atau keputusan - keputusan yang dihadapi 

manajemen. Untuk memperoleh informasi yang diferensial diperlukan 

biaya, sehingga informasi diferensial erat kaitannya dengan konsep biaya – 

manfaat yang berarti bahwa manfaat informasi harus lebih besar 

dibandingkan dengan biaya untuk memperoleh suatu informasi. 

b) Tepat waktu 

Informasi Diferensial tersebut harus dapat disajikan tepat waktu. Jika suatu 

Informasi terlambat disajikan dapat berakibat menjadi usang sehingga 

tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.  

c) Teliti  

Merupakan karakteristik yang paling penting karena informasi yang tepat 

waktu sering kali mengabaikan ketelitian suatu informasi sehingga tidak 

banyak manfaat yang diperoleh untuk pengambilan keputusan. 
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Ada beberapa teori keputusan salah satunya yaitu teori keputusan 

investasi, Hartono (2009:10) mengatakan bahwa “keputusan investasi merupakan 

langkah awal untuk menentukan jumlah aktiva yang dibutuhkan perusahaan 

secara keseluruhan sehingga keputusan investasi ini merupakan keputusan 

terpenting yang dibuat oleh perusahaan”. 

Investasi ada dua macam yaitu : 

1. Outonomous Invesment (investasi tetap) 

Investasi tetap adalah investasi yang besarnya tidak tergantung 

pada besar nya pendapatan. Investasi tetap umumnya digunakan 

untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang bersifat tetap 

seperti : mesin, bangunan, tanah, atau investasi untuk mendirikan 

usaha. Investasi  

2. Inoced Invesment (investasi terpacu) 

Investasi terpacu investasi yang besarnya tergantung pendapatan 

nasional artinya jika pendapatan meningkat maka investasi akan 

meningkat pula. 

Investasi Samryn (2012:368) menyatakan bahwa keputusan investasi disisi 

lain lebih berfokus pada pilihan-pilihan apakah membeli suatu aktiva, 

melaksanakan suatu proyek, membuat suatu produk, dan lain sebagainya yang 

lebih mengarah kepada pengadaan infrastruktur untuk menunjang kegiatan 

operasional.  

Investasi menurut IAI dalam PSAK 13 (2012) investasi adalah suatu 

aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk menumbuhkan kekayaan (accretion 
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of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden, dan 

uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi 

perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan 

perdagangan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa investasi dalam 

aktiva tetap sangat penting dan harus diperhatikan sebaik-baiknya oleh 

manajemen perusahaan karena:  

1. Investasi aktiva tetap membutuhkan dana yang besar. 

2. Dana yang dialokasikan untuk investasi aktiva tetap terikat dalam jangka 

waktu lama. 

3. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan memperoleh 

peningkatan penjualan dan keuntungan di masa yang akan datang.  

4. Kekeliruan dalam memutuskan investasi aktiva tetap mempunyai akibat 

yang harus dipikul dalam jangka waktu yang lama. 

Menurut Lukman Syamsudin (2007;409), aktiva tetap seringkali disebut 

sebagai”the earning assets” (aktiva sesungguhnya menghasilkan pendapatan bagi 

perusahaan) oleh karena aktiva tetap inilah yang memberikan dasar bagi ”earning  

power” perusahaan.  

Transaksi yang berhubungan dengan aset tetap umumnya jarang terjadi 

namun jumlahnya sangat signifikan. Untuk itulah perusahaan harus dapat 

mengelola aset tetap tersebut sebaik mungkin, sehingga dapat menghasilkan 

keuntungan yang besar bagi perusahaan baik masa kini ataupun masa yang akan 

datang.  
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2.2  Pengertian Aset Tetap 

Setiap perusahaan memiliki aset yang berbeda-beda dalam hal jumlah dan 

jenis aset yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan pada perbedaan jenis operasi atau 

usaha yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Dalam mengelola aktiva atau asset 

yang dimiliki oleh perusahaan seorang manajer keuangan harus dapat menentukan 

besar alokasi untuk masing-masing aset serta bentuk-bentuk aset harus dimiliki 

oleh perusahaan sehubungan bidang usaha dari perusahaan tersebut. investasi 

yang ditanam dalam perusahaan dapat berupa aet yang digunakan dalam jangka 

panjang yaitu aset tetap. Aset tersebut harus dikelola dengan baik agar 

mendapatkan keuntungan dimasa depan. 

Menurut PSAK No.16 (2015:06) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi 

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

tujuan administratif dan harapan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

 Menurut Hans Kartikahadi, dkk (2012:316) Aset tetap adalah aset 

berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang 

atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan 

diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

 Menurut Firdaus (2010:177) “Aktiva tetap adalah asset yang diperoleh 

untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari 

satu tahun, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal 

perusahaan, dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material”. 
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Menurut Giri (2012:217) Aktiva tetap adalah asset yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

a) Memiliki wujud fisik 

b) Diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan, dan tidak 

dimaksudkan untuk dijual 

c) Memberikan manfaat ekonomi untuk periode jangka panjang, dan 

merupakan subjek depresiasi. 

Hery (2016:148) aktiva tetap (fixed assets) adalah aktiva yang secara fisik 

dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa 

kegunaan (useful life) yang panjang. Aktiva tetap merupakan aktiva yang 

berwujud (tangible assets). Sedangkan menurut Rudianto (2009:272) aktiva tetap 

adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan 

digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan.  

Widyawati (2011:2) Aktiva tetap adalah aktiva yang secara fisik dapat 

dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa 

kegunaan yang panjang. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki 

wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh 

perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali 

(Ely dan Sri 2009:247). 

2.3 Karakteristik Aset Tetap 

Perusahaan menggunakan berbagai macam aktiva tetap, seperti peralatan, 

perabotan, alat-alat, mesin, kendaraan, bangunan dan tanah. Aktiva tetap (fixed 

assets) merupakan aktiva jangka panjang yang relatif permanen yang merupakan 
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aktiva berwujud (tangible assets) karena ada secara fisik. Aktiva tersebut dimiliki 

dan digunakan oleh perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai 

bagian dari operasi normal.  

Aktiva tetap Menurut Hans Kartikahadi, dkk (2012:316)  memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a) Aset tetap adalah aset berwujud yang secara fisik dapat dilihat dan 

disentuh. 

b) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa 

dan tidak untuk dijual kembali.  

c) Digunakan untuk waktu yang panjang, lebih dari satu periode akuntansi.  

Menurut Rudianto (2009:272) tidak setiap aktiva tetap perusahaan dapat 

dikelompokkan sebagai aktiva tetap. untuk dapat dikelompokkan sebagai aktiva 

tetap, maka suatu aktiva harus memiliki kriteria tertentu, yaitu : 

a) Berwujud  

Berarti aktiva tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik. Bukan 

sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti goodwill, hak paten, dsb. 

b) Umurnya lebih dari satu tahun 

Aktiva tersebut harus dapat dipergunakan dalam operasi lebih dari satu 

tahun atau satu periode akuntansi. Walaupun memiliki bentuk fisik, tetapi 

jika masa manfaatnya kurang dari satu tahun seperti kertas, tinta printer, 

pensil, penghapus, selotip, dsb. Tidak dapat dikategorikan sebagai aktiva 

tetap. dan dimaksudkan dengan umur aktiva tersebut adalah umur 



 17 

ekonomis, bukan umur teknis, yaitu jangka waktu dimana suatu aktiva 

dapat dipergunakan secara ekonomis oleh perusahaan. 

c) Digunakan dalam operasi perusahaan 

Barang tersebut harus dapat dipergunakan dalam operasi normal 

perusahaan, yaitu dipakai perusahaan untuk menghasilkan pendapatan bagi 

organisasi. Jika suatu aktiva memiliki wujud fisik dan berumur lebih dari 

satu tahun tetapi rusak dan tidak dapat diperbaiki, sehingga tidak dapat 

dipergunakan untuk operasi perusahaan, maka aktiva tersebut harus 

dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap. 

d) Tidak diperjualbelikan 

Suatu aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan dan umurnya lebih dari 

satu tahun, tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual lagi, tidak 

dapat dikategorikan sebagai aktiva tetap dan harus dimasukkan ke dalam 

kelompok persediaan. 

e) Material 

Barang milik perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun dan 

dipergunakan dalam operasi perusahaan tetapi nilai atau harga perunitnya 

ataupun harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibanding total aktiva 

perusahaan, tidak perlu dimasukkan sebagai aktiva tetap.barang-barang 

yang bernilai rendah, seperti: pulpen, sendok, piring, stapler, jam, meja, 

dsb, tidak perlu dikelompokkan sebagai aktiva tetap. memang tidak ada 

suatu ketentuan baku., berupa nilai minimal dari suatu barang agar dapat 
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dikelompokkan sebagai aktiva tetap. setiap perusahaan dapat menentukan 

kebijaksanaan sendiri mengenai kriteria materialitas tersebut. 

f) Dimiliki perusahaan 

Suatu aktiva berwujud yang benilai tinggi, dipergunakan dadalam operasi 

dan berumur lebih dari satu tahun, tetapi disewa perusahaan dari pihak 

lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aktiva tetap. kendaraan sewaan 

misalnya, walaupun dipergunakan untuk operasi perusahaan dalam jangka 

panjang, tetap tidak boleh diakui sebagai aktiva tetap. 

Menurut Soemarso (2008:23) kriteria aktiva tetap meliputi: 

1) pemakaian lebih dari satu tahun.  

2) harus dipakai dalam kegiatan perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. 

Menurut James M. Reeve, dkk (2010:2) karakteristik aset tetap yaitu: (1) 

aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memilki sifat 

permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. (2) aset ini merupakan 

aset berwujud karena memiliki bentuk fisik. (3) aset ini dimilki dan digunakan 

oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal.  

2.4  Klasifikasi Aset Tetap 

Aktiva tetap merupakan kekayaan perusahaan yang pemakaiannya dalam 

waktu lama lebih dari satu periode akuntansi, aktiva tetap digunakan sendiri 

dalam kegiatan normal perusahaan serta mempunyai nilai material yang nilainya 

pada umumnya relatif besar. Yang termasuk dalam aktiva tetap atau aktiva tidak 

lancar adalah tanah, gedung atau bangunan, mesin-mesin, kendaraan, peralatan 

toko, peralatan kantor lain. 
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Jenis-jenis aset tetap menurut Suharli (2006; 265), terdiri dari: 

1) Lahan, yaitu bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat 

bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, apabila ada lahan 

yang didirikan bangunan di atasnya, maka pencatatan antara bangunan dan 

lahan harus dipisahkan. Khusus untuk bangunan yang dianggap sebagai 

bagian dari lahan atau konstruksi yang dapatmeningkatkan nilai lahan itu 

sendiri, maka pencatatannya dapat digabungkan dengan nilai lahan. 

2) Gedung, adalah bangunan yang berdiri di atas lahan baik yang berdiri di 

atas tanah maupun di atas air. tidak seperti tanah yang tidak pernah 

disusutkan, maka gedung mengalami penyusutan dari tahun ke tahun 

sehingga nilainya akan berkurang tiap periodenya. 

3) Mesin, yaitu alat mekanis yang dikuasai perusahaan dalam kegiatannya 

baik untuk dagang maupun jasa. Pencatatannya dilakukan dengan 

menambahkan nilai dari peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari 

mesin itu. 

4) Kendaraan, merupakan sarana angkutan yang dimiliki perusahaan untuk 

mendukung kegiatan operasionalnya. Misalnya, truk, mobil dinas, 

kendaraan roda dua, serta jenis kendaraan lain yang dapat digunakan 

sebagai sarana transportasi. 

5) Inventaris, perlengkapan yang melengkapi isi kantor misalnya. Termasuk 

perlengkapan pabrik, kantor, ataupun alat-alat besar yang digunakan dalam 

perusahaan. Contoh: inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris 

laboratorium, serta inventaris gudang. 

2.5  Pengelompokan Aset Tetap 
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Menurut Rudianto (2009: 273) dari berbagai macam aktiva tetap yang 

dimiliki berbagai perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan 

kedalam kelompok: 

1) Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau 

bangunan pabrik sendiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan 

peternakan. Aktiva tetap jenis ini adalah aktiva tetap yang dapat 

dipergunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendakinya 

tanpa harus memperbaiki atau menggantinya. 

2) Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa 

manfaatnya bisa diganti dengan aktiva lain yang sejenis, seperti bangunan, 

mesin, kendaraan, komputer, mebel, dsb. Aktiva tetap kelompok kedua, 

adalah jenis aktiva tetap yang umur ekonomisnya maupun umur teknis 

yang terbatas. Karena jika secara ekonomis sudah tidak menguntungkan 

(beban yang dikeluarkan lebih besar dari manfaatnya), maka aktiva seperti 

ini harus diganti dengan aktiva lain. 

3) Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa 

manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti tanah 

pertambangan dan hutan. Kelompok aktiva tetap yang ketiga merupakan 

aktiva tetap yang hanya sekali pakai dan tidak dapat diperbarui karena 

kandungan atau isis dari aktiva itulah yang dibutuhkan, bukan wadah 

luarnya. Tanah pertambangan, memang masih tetap ada saat kandungan 

emas atau minyaknya habis, tetapi bukan tanah itu sendiri yang 

mendorong perusahaan membeli atau berinvestasi, melainkan emas atau 

minyaknya. Memang, hutan dapat ditanami kembali tetapi itu memerlukan 

waktu yang sangat panjang dan beban yang sangat besar. 
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Menurut Harahap (2009:20) Aset tetap dapat dikelompokkan dalam 

berbagai sudut, antara lain : 

1) Sudut substansi aset tetap dibagi menjadi tangible assets (aset berwujud 

seperti lahan, mesin, gedung, danperalatan) dan intangible assets (aset 

tidak berwujud seperti goodwiil-Patents, Copy right, Hak cipta, Franchise, 

dan lain-lain). 

2) Sudut disusutkan atau tidak terbagi atas depreciated plants assets (yaitu 

aset tetap yang disusutkan seperti bangunan, peralatan, mesin,inventaris, 

jalan, dan lain-lain), dan undepreciated plants assets (yaitu aset tetap yang 

tidak dapat disusutkan seperti tanah). 

2.6  Harga Perolehan Aset  Tetap 

Menurut Rudianto (2009:274) harga perolehan adalah keseluruhan uang 

yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan 

oleh perusahaan. Karena itu harga perolehan meliputi; harga faktur aktiva 

tersebut, beban angkut, beban pemasangan, bea impor, bea balik nama, komisi 

perantara, dsb.  

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (2015:16.2) Biaya 

perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari 

imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan 

atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada 

saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain, 

misalnya PSAK 53 (revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham. 
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PSAK 16 (2015:15) menyebutkan bahwa suatu aset tetap yang memenuhi 

kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya 

perolehannya.  

Komponen  biaya perolehan aset tetap menurut Ikatan akuntan Indonesia 

dalam PSAK No.16 (2015) meliputi : 

1) Harga perolehannya, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan 

pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon 

pembelian dan potongan-potongan lain. 

2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa 

aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai 

dengan intensi manajemen. 

3) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan 

restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset 

tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama 

periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. 

Contoh biaya yang dapat diatribusikan langsung adalah : 

a. Biaya Imbalan Kerja 

b. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik 

c. Biaya handling dan penyerahan awal 

d. Biaya perakitan dan instalasi 

e. Biaya pengujian aset 

f. Komisi profesional 
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Berdasarkan PSAK No. 16 dalam Erda (2014) terdapat beberapa cara 

untuk memperoleh aset tetap, diantaranya : 

1. Pembelian Tunai  

Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian tunai dicatat sebesar jumlah 

uang yang dikeluarkan. Yang termasuk didalamnya adalah harga faktur 

ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan 

pembelian aset seperti biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, 

biaya balik nama, biaya pemasangan dan biaya percobaan. 

2. Pembelian angsuran  

Apabila aset tetap yang dibeli dengan cara pembayaran yang ditangguhkan 

hingga melampaui jangka waktu kredit normal, maka selisih antara harga 

tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bungan selama periode 

kredit. 

3. Perolehan Melalui pertukaran  

Aset tetap dapat ditukarkan dengan tiga cara, diantaranya : 

 Ditukar dengan surat berharga 

 Ditukar dengan aset tetap tidak sejenis 

 Ditukar dengan aset tetap sejenis 

4. Diperoleh Dari Donasi atau Hadiah 

Biaya perolehan aktiva tetap yang diperoleh dari donasi dicatat sebesar 

harga pasar aset pada saat itu. 

 

5. Aset yang Dibuat Sendiri 
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Menurut PSAK No. 16 (2015) biaya perolehan suatu aset yang dibangun 

sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana 

perolehan aset dengan pembelian. Jika perusahaan membuat aset serupa 

untuk dijual dalam usaha normal, biaya perolehan aset biasanya sama 

dengan biaya pembangunan aset. Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya 

perolehan maka setiap laba internal dieliminasi. Demikian pula biaya 

pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau 

sumber daya lain dalam proses konstruksi aset yang dibangun sendiri tidak 

termasuk biaya perolehan aset. 

2.7  Penyusutan Aset Tetap 

2.7.1 Pengertian Penyusutan 

Penyusutan menurut PSAK 16 (2015:16.2) Penyusutan adalah alokasi 

sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.  

Seluruh aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan nilai manfaat. 

Oleh karena itu, aset tetap akan disusutkan agar perusahaan dapat mengetahui 

bahwa nilai dari aset tetap yang tercatat tidak lagi dapat mewakili nilai manfaat 

yang dimiliki aset tersebut. Pengalokasian manfaat atas aset tetap ini juga perlu 

dilakukan secara sistematis. 

Penyusutan didefinisikan sebagai proses akuntansi dalam mengalokasikan 

biaya aktiva berwujud ke beban dengan cara sistematis dan rasional selama 

periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan akitva tersebut 

(kieso, 2008: 60). 
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Pontoh (2013:358) dalam mairuhu (2014) menyatakan bahwa seiring 

dengan waktu pemakaian sebuah aset tetap, maka pada saat yang sama aset tetap 

tersebut akan mulai berkurang kemampuannya atau mulai mengalami keusangan 

(obsolescence) untuk menciptakan barang dan jasa. Berkurangnya kemampuan 

aset tetap ini disebut sebagai penyusutan atau depresiasi (depreciation). 

Sedangkan Menurut Soemarso (2008:28) semua jenis aktiva tetap, kecuali tanah 

akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan 

berlalunya waktu. 

Menurut Rudianto (2012:260) penyusutan adalah pengalokasian harga 

perolehan aset tetap menjadi beban kedalam periode akuntansi yang menikmati 

manfaat dari aset tetap tersebut. Sedangkan menurut Hery (2016:169) penyusutan 

umumnya terjadi ketika aktiva tetap telah digunakan dan merupakan beban bagi 

periode dimana aktiva tetap dimanfaatkan. Praktek pembebanan akan 

mencerminkan tingkat penggunaan aktiva yang layak dan jumlah laba yang tepat 

untuk dilaporkan. Penyusutan dilakukan karena masa manfaat dan potensi aktiva 

yang dimiliki semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva tersebut dibebankan 

secara berangsur-angsur atau proposional ke masing-masing periode yang 

menerima manfaat. 

Menurut PSAK No.16 (2015:16.2) pengertian umur manfaat yaitu; 

 periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitas, atau 

 jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari 

suatu aset oleh entitas. 
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Pengertian nilai residu dari aset menurut PSAK No.16 (2015:16.2) adalah 

jumlah estimasian yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah 

dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi 

yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya. 

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

dipertimbangkan dalam menentukan beban depresiasi setiap periode, yaitu: 

1. Harga perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk 

memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. 

2. Nilai sisa/residu adalah taksiran harga jual aktiva tetap tersebut pada akhir 

masa manfaat aktiva tetap tersebut. Setiap perusahaan akan memiliki 

taksiran yang berbeda satu dengan lainnya untuk sutau jenis aktiva tetap 

yang sama. Jumlah taksiran nilai residu juga akan sangat dipengaruhi 

umur ekonomisnya, inflasi, nilai tukar mata uang, bidang usaha, dll. 

3. Taksiran umur kegunaan adalah taksiran masa manfaat dari aktiva tetap 

tersebut. Masa manfaatnya adalah taksiran umur ekonomis dari aktiva 

tetap tersebut, bukan umur teknis. Taksiran masa manfaat dapat 

dinyatakan dalam suatu periode waktu,satuan hasil produksi atau satuan 

jam kerja. 

2.7.2 Metode Penyusutan aktiva Tetap 

Terdapat beberapa metode untuk menghitung aset tetap. metode 

penyusutan yang digunakan akan disesuaikan dengan karakteristik manfaat 

ekonomik masa depan aset oleh perusahaan. 
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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 : 

1. Metode garis lurus (straight line method). 

Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat 

aset jika nilai residunya tidak berubah. Rumus untuk menghitung penyusutan 

dengan metode garis lurus adalah sebagai berikut : 

 

 

2. Metode saldo menurun (diminishing balance method) 

Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur 

manfaat aset. Rumus untuk menghitung penyusutan dengan metode saldo 

menurun adalah sebagai berikut : 

 

 

3. Metode Jumlah Unit (Sum of the unit method) 

  Metode ini menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau 

output yang diharapkan dari suatu aset. Rumus untuk menghitung penyusutan 

dengan metode jumlah unit adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Beban penyusutan = Harga Perolehan – Nilai residu 

Umur Manfaat 

Beban Penyusutan = tarif penyusutan x Nilai Tercatat 

Beban penyusutan =  Harga Perolehan – Nilai residu 

                          Taksiran hasil produksi (unit) 
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Jurnal untuk mencatat beban penyusutan adalah : 

Beban Penyusutan aset Tetap  xxx 

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  xxx 

Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi 

manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari 

periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi 

manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut. 

Menurut Hery (2016,173:185) Berbagai metode pengalokasian harga 

perolehan aktiva dapat digunakan oleh perusahaan berdasarkan pertimbangan dari 

pihak manajemen perusahaan sendiri. Metode apapun yang dipilih oleh 

perusahaan harus dapat diterapkan secara konsisten dari periode ke periode. 

Metode alokasi harga perolehan harus diseleksi agar sedapat mungkin mendekati 

pola pemakaian aktiva yang bersangkutan. Ada beberapa metode yang berbeda 

untuk menghitung besarnya beban penyusutan. Dalam praktek, kebanyakan 

perusahaan akan memilih satu metode penyusutan dan akan menggunakan untuk 

seluruh aktiva yang dimilikinya. Beberapa metode tersebut yaitu: 

Berdasarkan waktu : 

1) Metode garis lurus (straight line method) 

2) Metode pembebanan yang menurun (dipercepat) 

3) Metode jumlah angka tahun (sum of the years’ digits method) 

4) Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) 

 

Berdasarkan penggunaan : 
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1) Metode jam jasa (service hours method) 

2) Metode unit produksi (producktive output method) 

Metode alokasi harga perolehan umumnya terkait dengan berlalunya 

waktu, dimana aktiva digunakan sepanjang waktu dan kemungkinan keusangan 

akibat perubahan teknologi juga merupakan fungsi dari waktu. Dari metode 

penyusutan yang berdasarkan faktor waktu, penyusutan garis lurus merupakan 

metode yang paling sering digunakan.  

Berdasarkan Waktu  

a) Metode Garis Lurus 

Model metode garis lurus cukup sederhana. Metode ini menghubungkan 

alokasi biaya dengan berlalunya waktu dan mengakui pembebanan periodik yang 

sama sepanjang umur aktiva. Asumsi yang mendasari metode garis lurus ini 

adalah bahwa aktiva yang bersangkutan akan memberikan manfaat yang sama 

untuk setiap periodenya sepanjang umur aktiva, dan pembebanannya tidak 

dipengaruhi oleh perubahan produktivitas maupun efisiensi aktiva. Estimasi umur 

ekonomis dibuat dalam periode bulanan atau tahunan. Selisih antara harga 

perolehan aktiva dengan nilai residunya dibagi dengan masa manfaat aktiva akan 

menghasilkan beban penyusutan periodik. 

Hasil perhitungan beban penyusutan dengan menggunakan metode garis 

lurus akan dianggap tepat (layak) hanya jika asumsi-asumsi berikut ini terpenuhi, 

yaitu : beban perbaikan dan pemeliharaan tetap konstan sepanjang umur aktiva, 

tingkat efisiensi operasi aktiva pada periode berjalan sama baiknya dengan 

periode-periode sebelumnya, pendapatan (arus kas bersih) yang bisa dicapai 



 30 

dengan mempergunakan aktiva tersebut jumlahnya tetap konstan selama tahun-

tahun umur aktiva, dan semua estimasi yang diperlukan, termasuk estimasi masa 

manfaat diprediksi dengan tingkat kepastian yang memadai.  

Namun, karena adanya ketidakpastian dari sebagian besar faktor tersebut 

diatas, maka untuk menemukan suatu metode penyusutan yang dapat menampung 

berbagai faktor tersebut merupakan suatu hal yang sulit. Oleh karena itu, metode 

garis lurus seringkali diasumsikan sama akuratnya dengan metode lain. Selain itu, 

metode garis lurus dianggap cukup mudah untuk dilaksanakan dan dipahami. 

Dengan menggunakan metode garis lurus, besarnya beban penyusutan periodik 

dapat dihitung sebagai berikut : 

Rumus =  
                                     

                     
 

Misalnya pada awal bulan januari 2008 dibeli sebuah aktiva tetap dengan 

harga perolehan Rp. 100.000.000. berdasarkan estimasi manajemen, aktiva tetap 

ini diperkirakan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun dengan nilai sisa 

sebesar Rp. 5.000.000 pada akhir tahun kelima. 

Penyusutan pertahun adalah : 

= Rp. 100.000.000 – Rp. 5.000.000 

5 tahun 

 

  =  Rp. 19.000.000 per tahun 

 

 

 

 

 

 

Tabel II.I 

Penyusutan dengan Metode Garis Lurus 

Dalam Ribuan Rupiah 
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Akhir 

tahun 

Beban Penyusutan 

(Rp) 

Akumulasi Penyusutan 

(Rp) 

Nilai Buku 

Akhir 

 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

19.000 

19.000 

19.000 

19.000 

19.000 

 

19.000 

38.000 

57.000 

76.000 

95.000 

100.000 

81.000 

62.000 

43.000 

24.000 

5.000 

 Sumber : Hery (2016: 176) 

 

b) Metode Pembebanan yang Menurun 

Metode ini terdiri atas metode jumlah angka tahun dan metode saldo 

menurun ganda. Beberapa kondisi yang memungkinkan penggunaan metode 

beban menurun adalah sebagai berikut : kontribusi jasa tahunan yang menurun, 

terjadi kenaikan beban perbaikan dan pemeliharaan, turunnya aliran masuk kas 

atau pendapatan, dan adanya ketidakpastian mengenai besarnya pendapatan dalam 

tahun-tahun belakangan. 

1) Metode Jumlah Angka Tahun 

Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun dalam setiap 

tahun berikutnya. Perhitungannya dilakukan dengan mengalikan suatu seri 

pecahan ke nilai perolehan aktiva yang dapat disusutkan. Besarnya nilai perolehan 

aktiva yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan aktiva dengan 

estimasi nilai residunya. Pecahan yang dimaksud didasarkan pada masa manfaat 

aktiva bersangkutan. Unsur pembilang dari pecahan ini merupakan angka tahun 

yang diurutkan secara berlawanan (dengan kata lain mencerminkan banyaknya 

tahun dari umur ekonomis yang masih tersisa pada awal tahun bersangkutan), 
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sedangkan unsur penyebut dari pecahan diperoleh dengan cara menjumlahkan 

seluruh angka tahun dari umur ekonomis aktiva, atau dapat juga dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : (variabel n yang dimaksud dalam rumus ini 

adalah lamanya estimasi masa manfaat aktiva) 

      

 
 

Misalnya pada awal bulan januari 2008 dibeli sebuah aktiva tetap dengan 

harga perolehan sebesar Rp. 100.000.000. berdasarkan estimasi manajemen, 

aktiva tetap ini diperkirakan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun dengan nilai 

sisa sebesar Rp. 5.000.000 pada akhir tahun kelima. Besarnya unsur penyebut dari 

pecahan akan menjadi 15, yang diperoleh dari hasil = 1+2+3+4+5, atau 

[5(5+1)]:2. Sedangkan unsur pembilang dari pecahan akan menurun setiap 

tahunnya, masing-masing selisih 1. Untuk aktiva tetap yang memiliki umur 

ekonomis 5 tahun, maka besarnya unsur pembilang pada tahun pertama adalah 5. 

Tabel II.2 

Penyusutan Metode Jumlah Angka Tahun 

Dalam Ribuan Rupiah 

Akhir 

tahun 

Beban Penyusutan 

(Rp) 

Akumulasi 

Penyusutan 

(Rp) 

Nilai Buku 

akhir 

 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

5/15x(100.000-5.000) = 31.667 

4/15x(100.000-5.000) = 25.333 

3/15x(100.000-5.000) = 19.000 

2/15x(100.000-5.000) = 12.667 

1/15x(100.000-5.000) =  6.333 

 

31. 667 

57.000 

76.000 

88.667 

95.000 

100.000 

68.333 

43.000 

24.000 

11.333 

5.000 

Sumber : Hery (2016: 179) 

2) Metode Saldo Menurun ganda 
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Metode ini menghasilkan suatu beban penyusutan periodik yang menurun 

selama estimasi umur ekonomis aktiva. Jadi, metode ini pada hakekatnya sama 

denga metode jumlah angka tahun dimana besarnya beban penyusutan akan 

menurun setiap tahunnya. Beban penyusutan periodik dihitung dengan cara 

mengalikan suatu tarif presentase (konstan) ke nilai buku aktiva yang kian 

menurun. Besarnya tarif penyusutan yang umum dipakai adalah dua kali tarif 

penyusutan garis lurus, sehingga dinamakan sebagai metode saldo menurun 

ganda. Aktiva tetap denga estimasi masa manfaat 5 tahun akan memiliki tarif 

penyusutan garis lurus 20 % dan tarif penyusutan saldo menurun ganda 40 %, 

sedangkan aktiva tetap dengan estimasi masa manfaat 10 tahun akan memiliki 

tarif penyusutan garis lurus 10 % dan tarif penyusutan saldo menurun ganda 20 %, 

dan seterusnya. 

Dengan metode saldo menurun ganda, besarnya estimasi nilai residu tidak 

digunakan dalam perhitungan, dan penyusutan tidak akan dilanjutkan apabila nilai 

buku aktiva telah sama atau mendekati estimasi nilai residunya. Besarnya 

penyusutan untuk tahun terakhir dari umur ekonomis aktiva harus disesuaikan 

agar supaya nilai buku diakhir masa manfaat aktiva tetap tersebut mencerminkan 

besarnya estimasi nilai residu. 

Misalnya pada awal bulan januari 2008 dibeli sebuah aktiva tetap dengan 

harga perolehan sebesar Rp. 100.000.000. berdasarkan estimasi manajemen, 

aktiva tetap ini diperkirakan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun dengan nilai 

sisa sebesar Rp. 5.000.000 pada akhir tahun kelima. 
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Tabel II.3 

Penyusutan Metode Saldo Menurun ganda 

Dalam ribuan Rupiah 

Akhir 

tahun 

Beban penyusutan 

(Rp) 

Akumulasi 

Penyusutan (Rp) 

Nilai Buku 

Akhir 

 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

100.000 x 40%  = 40.000 

60.000 x 40%    = 24.000 

36.000 x 40%    = 14.400 

21.600 x 40%    = 8.640 

95.000 – 87.040 = 7.960 

 

40.000 

64.000 

78.400 

87.040 

95.000 

100.000 

60.000 

36.000 

21.600 

12.960 

5.000 

    Sumber : Hery (2016: 181) 

Berdasarkan Penggunaan 

a) Metode Jam Jasa  

Teori yang mendasari metode ini adalah bahwa pembelian suatu aktiva 

menunjukan pembelian sejumlah jam jasa langsung. Dalam menghitung besarnya 

beban penyusutan, metode ini membutuhkan estimasi umur aktiva berupa jumlah 

jam jasa yang dapat diberikan oleh aktiva bersangkutan. Harga perolehan yang 

dapat disusutkan (harga perolehan dikurangi dengan estimasi nilai residu) dibagi 

dengan estimasi total jam jasa, menghasilkan besarnya tarif penyusutan untuk 

setiap jam pemakaian aktiva. Pemakaian aktiva sepanjang periode (jumlah jam 

jasa) dikalikan dengan tarif penyusutan tersebut akan menghasilkan besarnya 

beban penyusutan periodik. Besarnya beban penyusutan ini akan berfluktuasi 

setiap periodenya tergantung pada jumlah kontribusi jam jasa yang diberikan oleh 

aktiva bersangkutan. 
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Misalnya pada akhir bulan maret 2010 dibeli sebuah aktiva tetap dengan 

harga perolehan sebesar Rp. 100.000.000. berdasarkan estimasi manajemen, 

aktiva tetap ini diperkirakan dapat beroperasi selama 25.000 jam dengan nilai sisa 

sebesar Rp. 5.000.000. maka besarnya tarif penyusutan untuk setiap jam 

pemakaian aktiva adalah : 

(Rp. 100.000.000 – Rp. 5.000.000) : 25.000 jam = Rp. 3.800 per jam 

Jika sepanjang tahun 2010, aktiva tersebut telah dipakai selama 4.200 jam, maka 

besarnya beban penyusutan untuk pemakaian tahun 2010 akan menjadi Rp. 

3.800/jam x 4.200 jam = Rp. 15.960.000. 

b) Metode Unit Produksi 

Metode unit produksi didasarkan pada anggapan bahwa aktiva yang 

diperoleh diharapkan dapat memberikan jasa dalam bentuk hasil unit produksi 

tertentu. Metode ini memerlukan suatu estimasi mengenai total unit output yang 

dapat dihasilkan aktiva. Harga perolehan yang dapat disusutkan (harga perolehan 

dikurangi dengan estimasi nilai residu) dibagi dengan estimasi total output, 

menghasilkan besarnya tarif penyusutan aktiva untuk setiap unit produksinya. 

Jumlah unit produksi yang dihasilkan selama suatu periode dikalikan dengan tarif 

penyusutan perunit menghasilkan beban penyusutan periodik. Besarnya beban 

penyusutan ini akan berfluktuasi setiap periodenya tergantung pada kontribusi 

yang dibuat oleh aktiva dalam unit yang dihasilkannya. 

Misalnya pada akhir bulan maret 2010 dibeli sebuah aktiva tetap dengan 

harga perolehan sebesar Rp. 100.000.000. berdasarkan estimasi manajemen, 

aktiva tetap ini diperkirakan dapat beroperasi selama 25.000 unit produksi dengan 
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nilai sisa sebesar Rp. 5.000.000. maka besarnya tarif penyusutan untuk setiap unit 

produksi yang dihasilkan adalah : 

(Rp. 100.000.000 – Rp. 5.000.000) : 25.000 jam = Rp. 3.800 per unit 

Jika sepanjang tahun 2010, aktiva tersebut telah dipakai selama 4.200 unit, maka 

besarnya beban penyusutan untuk pemakaian tahun 2010 akan menjadi Rp. 

3.800/unit x 4.200 unit = Rp. 15.960.000. 

Perubahan Estimasi  

Alokasi harga perolehan aktiva yang memberikan manfaat lebih dari satu 

periode tidak dapat ditentukan secara tepat pada satu akuisisi dilakukan, 

mengingat banyaknya variabel yang harus diestimasi. Dari keempat faktor 

penentu besarnya beban penyusutan periodik, hanya ada satu faktor saja yang 

mencerminkan data atau informasi historis, yaitu harga perolehan aktiva, dimana 

besarnya tidak perlu lagi diestimasi melainkan dapat langsung dibuktikan atau 

diverifikasi keabsahannya secara obyektif lewat dokumen pembelian aktiva. 

Sedangkan ketiga faktor lainnya (umur ekonomis, nilai residu, dan pola 

pemakaian aktiva) harus diestimasi terlebih dahulu (secara subyektif) berdasarka 

pertimbangan dan pengalaman manajemen untuk sampai pada perhitungan beban 

penyusutan. 

2.8  Penyajian Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan 

Aktiva tetap disajikan dineraca sebelah debet secara berurut sesuai dengan 

sifat permanennya yaitu dimulai dari lama umurnya atau masa manfaatnya sampai 

kepada aktiva tetap yang paling singkat masa manfaatnya. Penyajian aktiva tetap 

dimulai dari tanah, bangunan, kendaraan, mesin-mesin dan inventaris kantor, 
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akumulasi penyusutan dari aktiva tetap disajikan sebagai pengurangan nilai aktiva 

tetap.  

Metode penyusutan yang digunakan untuk beban penyusutan perlu 

dijelaskan dalam catatan laporan keuangan. Tujuan penyajian aktiva tetap untuk 

memberikan gambaran kuantitatif dan jenis-jenis aktiva tetap yang dimiliki oleh 

perusahaan dan juga memberikan ramalan mengenai arus kas masuk dan arus kas 

keluar dari aktiva tetap dimasa yang akan datang. 

Menurut James M. Reeve, dkk (2010:28) jumlah beban penyusutan dan 

amortisasi dalam suatu periode harus dilaporkan secara terpisah dalam laporan 

laba rugi atau diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Penjelasan umum 

untuk metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan juga perlu 

dilaporkan. Jumlah setiap golongan utama aset tetap harus diungkapkan dalam 

neraca atau catatan laporan keuangan. Akumulasi penyusutan terkait juga perlu 

diungkapkan , baik menurut golongan utama atau secara total. Aset tetap dapat 

ditampilkan dalam nilai bukunya (biaya dikurangi akumulasi penyusutan), yang 

juga dapat dijelaskan sebagai nilai bukunya. Beban penyusutan untuk setiap 

periode harus diakui dalam laba rugi (PSAK 16, 2015:16.8) 

Menurut PSAK No.16 (2009 : 1.2), Laporan keuangan yang lengkap 

terdiri dari komponen-komponen berikut ini: 

1. Neraca, 

2. Laporan laba rugi 

3. Laporan perubahan ekuitas 

4. Laporan arus kas 
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5. Catatan atas laporan keuangan 

Menurut Rudianto (2012:61) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

yang berlaku diindonesia, laporan keuangan terdiri dari : 

a) Laporan Laba Rugi Komprehensif (Statement of Comprehensif Income), 

yaitu laporan yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara 

umum, laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban 

usaha. Pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha akan 

menghasilkan laba usaha. 

b) Laporan Perubahan Ekuitas ( Statement of Changes in Equity) adalah 

laporan yang menunjukan perubahan hak residu atas aset perusahaan 

setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum, laporan perubahan 

ekuitas milik perusahaan perseroan terbatas melibatkan unsur modal 

saham, laba usaha, dan dividen. Modal saham dan laba ditahan pada awal 

periode ditambah dengan penambahan modal saham dan laba usaha 

periode tersebut, dikurangi dengan dividen yang dibagikan kepada 

pemegang saham perusahaan, akan menghasilkan ekuitas pada akhir 

periode. 

c) Laporan Posisi Keuangan (Statement of Financial Position) adalah daftar 

yang menunjukan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, secara 

informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Secara umum, 

laporan posisi keuangan dibagi kedalam dua sisi yaitu sisi debet dan sisi 

kredit. Sisi debet merupakan daftar kekayaan (Sumber daya) yang dimilki 
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perusahaan pada suatu saat tertentu. Sedangkan sisi kredit merupakan 

sumber dana darimana harta kekayaan tersebut diperoleh. Sumber dana 

dari kekayaan tersebut terdiri dari dua kelompok besar, yaitu utang dan 

ekuitas. Karena itu, saldo debet dan kredit harus selalu sama dan seimbang 

(Balance). 

d) Laporan arus kas (Statement of Cash Flow) adalah laporan yang 

menunjukan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan 

selama satu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya. Walaupun 

terdapat begitu banyak aktivitas yang dilakukan perusahaan dengan 

berbagai keunikan produknya, secara umum semua aktivitas perusahaan 

dapat dikelompokan kedalam tiga kelompok aktivitas utama yang 

berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas. Ketiga kelompok aktivitas 

utama tersebut adalah:  

1) Aktivitas Operasi, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan 

upaya perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus semua yang 

berkaitan dengan upaya menjual produk tersebut. Artinya, semua 

aktivitas yang berkaitan dengan upaya memperoleh laba usaha 

dimasukkan kedalam kelompok ini. Karena itu, dalam aktivitas ini 

tercakup beberapa aktivitas utama, yaitu penjualan produk 

perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan dari sumber diluar 

usaha utama, pembelian barang dagangan, pembayaran beban tenaga 

kerja dan pembayaran beban-beban usaha lainnya.  
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2) Aktivitas Investasi yaitu, berbagai aktivitas yang berkait dengan 

pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi 

sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan 

gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi/saham 

perusahaan lain, dsb. 

3) Aktivitas Pembiayaan yaitu, semua aktivitas yang berkaitan dengan 

upaya mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan 

kebutuhan dana dari berbagai sumber serta konsekuensinya. Sebagai 

contoh, penerbitan surat utang, penerbitan obligasi, penerbitan 

saham baru, pembayaran dividen, pelunasan utang, dsb. Tatapi 

secara umum, aktivitas pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok 

besar yaitu; perolehan modal dari pemilik beserta kompensasinya 

dan perolehan harta dari utang beserta pembayaran kembali utang 

yang dipinjam. 

Berdasarkan pengelompokan sumber penerimaan dan pengeluaran 

kas tersebut, laporan arus kas dapat disusun. Setiap unsur dari masing-

masing kelompok sumber tersebut akan mempengaruhi penerimaan dan 

pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode. 

e) Catatan atas laporan Keuangan adalah informasi tambahan yang harus 

diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan 

laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan 

akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang 

relevan dengan laporan keuangan tersebut. 
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f) Laporan Posisi Keuangan Pada Awal Periode Komparatif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif 

(penyajian kembali pos-pos laporan keuangan) atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

Menurut Pernyataan Standar akuntansi Keuangan No. 16 (2015:16.10) 

menyatakan bahwa laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset 

tetap: 

a) dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat 

bruto. 

b) metode penyusutan yang digunakan. 

c) umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. 

d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan 

akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode,dan 

e) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukan : 

i. Penambahan 

ii. Pelepasan 

iii. Perolehan melalui kombinasi bisnis 

iv. Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi 

v. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi 

vi. Pembalikan penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi 

vii. Penyusutan 

viii. Selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan 

dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang 
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berbeda termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri 

menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor,  

ix. dan perubahan lainnya. 

Untuk memilih metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset 

diperlukan pertimbangan. Oleh karena itu, pengungkapan metode yang digunakan 

dan estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan memberikan informasi bagi 

pengguna laporan keuangan dalam mengkaji kebijakan yang dipilih manajemen 

dan dapat pula menjadi perbandingan dengan entitas lain.untuk alasan yang 

serupa, juga perlu diungkapkan : 

a. Penyusutan apakah diakui dalam laba rugi atau diakui sebagai bagian dari 

biaya perolehan aset lain, selama suatu periode. 

b. Akumulasi penyusutan pada akhir periode. 

2.9  Aset Tetap Ditinjau dari Perspektif Islam 

Dalam surat Asy-Syu’ara Ayat 181-184 menerangkan : 

                           

                                 

 

181.  sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- 

orang yang merugikan; 

182.  dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 
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183.  dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan; 

184.  dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan 

umat-umat yang dahulu". 

Jika dibandingkan dengan penjelasan dalam Al-Quran, kita harus 

mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang 

untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang 

lain kita menguranginya. Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) 

tersebut juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, 

dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara 

benar dan adil. Seorang akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang 

disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh 

sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. 

Penyajian aset tetap berdasarkan firman allah surat Al-Hujaraat ayat 6, 

dijelaskan bahwa : 

                                  

        

6.  Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 
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Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa, jika terdapat suatu berita, maka 

perlu diperiksa dengan teliti kebenarannya terlebih dahulu, karena jika tidak 

diteliti kebenarannya terlebih dahulu ditakutkan akan menimbulkan suatu 

masalah. Kaitannya dengan penyajian pada aktiva tetap adalah aset tetap yang 

disajikan dalam laporan keuangan harus dipastikan dan teliti kebenarannya 

terlebih dahulu karena jika disajikan dalam laporan keuangan salah, akan 

berdampak pada perusahaan itu sendiri, serta juga akan mempengaruhi 

pengambiln keputusan oleh manajemen. 

2.10  Penelitian Terdahulu 

Tabel II.4 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Penelitian 

Judul Penelitian Hasil 

1. Eleanor 

Laura 

Pontoh, 

Jenny 

Morasa, 

Novi S. 

Budiarso 

(2016) 

Evaluasi penerapan 

perlakuan akuntansi 

terhadap aktiva tetap 

berdasarkan PSAK 

NO. 16 Tahun 2011 

pada PT. Nichindo 

Manado  

Hasil penelitian disimpulkan PT. 

Nichindo Manado Suisan 

menjalankan kegiatan akuntansinya 

berpedoman pada kebijakan 

akuntansi perusahaan yang sudah  

mengarah pada PSAK No.16 tetapi 

perusahaan menyusutkan aktiva 

tetapnya menggunakan metode 

saldo menurun dimana hal ini 

belum sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku, perusahaan 

menghentikan aktiva tetap yang 

sudah tidak digunakan dengan cara 

menghapus aktiva tetap dari daftar 

kepemilikan dan melepasnya  

dengan cara dihibahkan.Perusahaan 

telah menyajikan laporan keuangan 

yang sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan dan 

mengungkapkan sejumlah 

informasi dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

 

2. Elly Analisis Pengakuan, Hasil penelitian menjelaskan bahwa 
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Syuroya 

Fahimsa 

(2016) 

Pengukuran,Penyajia

n Dan 

Pengungkapan 

akuntansi aset tetap 

Berdasarkan PSAK 

16 (Studi Kasus 

Pada Pabrik Gula 

(PG) Lestari 

Kertosono Nganjuk)  

pengakuan dan pengukuran aset 

tetap pada Pabrik Gula Lestari telah 

sesuai dengan PSAK 16.Sedangkan 

penyajian aset tetap dalam neraca 

tidak sesuai dengan nilai perolehan 

karena terdapat aset yang umur 

manfaatnya telah habis tetapi masih 

diakui. Selain itu metode 

penyusutan yang digunakan kurang 

sesuai dengan karakteristik aset 

yang dimiliki pabrik gula karena 

aset hanya beroperasi dalam masa 

giling atau sekitar 5-6 bulan. 

Laporan keuangan yang disajikan k 

urang akurat karena terjadi 

beberapa kekeliruan dalam  

pencatatan. Pada pengungkapan 

perusahaan belum menerapkan 

pelaporan secara terperinci 

mengenai aset tetap dalam CALK. 

Dalam hal ini seharusnya aset yang  

umur manfaatnya sudah habis harus 

dihapuskan dari daftar inventarisasi 

aset. Metode penyusutan yang 

digunakan untuk mesin adalah 

metode jumlah unit produksi, dan 

aset seharusnya diungkapkan secara 

terperinci dalam CALK serta 

perusahaan lebih berpedoman pada 

standar akuntansi yang berlaku 

umum khususnya mengenai aset 

tetap yaitu PSAK 16. 

 

3.  Veronika 

Debora 

Koapaha, 

Jullie J. 

Sondakh, 

Rudy J. 

Pusung 

(2014) 

Evaluasi Penerapan 

Perlakuan Akuntansi 

Aktiva Tetap 

Berdasarkan PSAK 

NO.16 Pada RSUP 

Prof. D.R.R.D 

Kandou Manado 

 

Hasil penelitian disimpulkan RSUP 

Prof.Dr.R.D Kandou menjalankan 

kegiatan akuntansinya berpedoman 

pada kebijakan akuntansi 

perusahaan yang sudah mengarah 

pada PSAK No.16. Pengukuran 

aktiva tetap dilakukan sesuai 

kebijakan perusahaan, pengakuan 

aktiva tetap perusahaansesuai 

dengan standar akuntansi keuangan, 

perusahaan menyusutkan aktiva 

tetapnya menggunakan metode 

saldo menurun dimana hal ini 
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belumsesuai dengan standar a 

kuntansi yang berlaku, perusahaan 

menghentikan aktiva tetap yang 

sudah tidak digunakan dengan cara 

menghapus aktivatetap dari  daftar 

kepemilikan dan melepasnya 

dengan cara dihibahkan.Perusahaan 

telahmenyajikan laporan keuangan 

yang sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan dan 

mengungkapkan sejumlah 

informasi dalam catatan ataslaporan 

keuangan.Pihak manajemen 

disarankanmelakukan revaluasi 

secara teratur, agar perusahaan bisa 

memastikan jumlah tercatat tidak 

berbeda pada akhir periode 

pelaporan. 
 

4. Trio 

Mandala 

Putra 

(2013) 

Analisis Penerapan 

akuntansi aset Tetap 

Pada CV. Kombos 

Manado 

Hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa CV. Kombos Manado dalam 

menjalankan kegiatan akuntansinya 

berpedoman padaKebijakan 

Akuntansi Perusahaan yang sudah 

mengarah pada PSAK No. 16 

tentang aset tetap. Dalam 

penerapannya, perusahaan 

membedakan jenis aset tetap dan 

cara perolehannya yaitu dengan 

pembelian tunai atau dengan cara 

membangun sendiri, perusahaan 

menyusutkan aset tetapnya 

menggunakan metode saldo 

menurun dimana hal ini belum 

sesuai dengan Standar Akuntansi 

yang berlaku, perusahaan 

menghentikan aset tetap yang sudah 

tidak digunkan dengan cara 

menghapus aset tetap dari daftar 

kepemilikan dan melepasnya 

dengan cara menjual secara lelang, 

dihibahkan atau dimusnahkan. 

Serta dalam penyajian dan 

pengungkapannya, perusahaan 

menyajikan laporan keuangan yang 

sudah sesuai dengan pola standar 
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keuangan dan mengungkapkan 

sejumlah informasi dalam catatan 

atas laporan keuangan. 

 

5.  Erda 

Yulianti 

(2014) 

Perlakuan Akuntansi 

aset Tetap 

Berdasarkan PSAK 

No. 16 Pada CV. 

Metalindo Jaya 

Bintan  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 

kebijakan perusahaan dalam 

perlakuan akuntansi aset tetap masih 

belum sesuai dengan PSAK No.16. 

Maka dari itu, perusahaan harus 

mempertimbangkan banyak hal 

didalam membuat kebijakan 

terhadap pencatatan harga perolehan 

aset tetap, pengeluaran setelah 

perolehan aset tetap, penyusutan aset 

tetap, serta penyajian aset tetap 

dalam laporan keuangan. 

Sumber : Penelitian Terdahulu 
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2.11 Kerangka Berpikir 

Berikut kerangka berpikir dari penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Perusahaan 

PT. Anugerah Riau Mustika 

Pekanbaru 

Laporan Keuangan, 

Daftar Aktiva Tetap 

 (Tahun 2016) 

PSAK 16 

(Revisi 2011) 

Akuntansi 

Perusahaan 

Analisis 

Penyusutan Penyajian 

Hasil / Kesimpulan 
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Penelitian diawali dengan observasi dan wawancara. Setelah wawancara, 

selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumen yang dibutuhkan adalah laporan 

keuangan dan daftar aktiva tetap. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis 

antara PSAK 16 dengan akuntansi pada perusahaan, analisis terdiri dari 

penyusutan dan penyajian. Setelah melakukan analisis, akan diperoleh hasil serta 

kesimpulan dari penelitian tersebut. Perhitungan penyusutan dan penyajian aktiva 

tetap yang diterapkan perusahaan sudah sesuai atau tidak dengan PSAK yang 

berlaku umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


