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ABSTRAK 

 

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP (NON BIOLOGIS 

DAN BIOLOGIS) DAN KEWAJARAN INFORMASI DALAM LAPORAN 

KEUANGAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA V (PTPN V) 

PEKANBARU PERIODE 2016-2018 

 

OLEH : 

DEVI ARTIKA 

11673201219 

 

 PT Perkebunan Nusantara V merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang perkebunan yang memiliki aset berupa aset tanaman dan aset non 

tanaman yang digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap 

dan kewajaran informasi dalam laporan keuangan pada PT Perkebunan 

Nusantara V telah sesuai dengan SAK yang berlaku. Penelitian ini merupakan 

penelitian studi kasus dengan pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data dengan metode deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aset tetap diakui sejumlah 

keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Biaya 

yang dikeluarkan perusahaan selama pemakaian aset tetap tidak diklasifikasikan 

menjadi pengeluaran modal ataupun pengeluaran pendapatan. Dalam 

menghitung penyusutan aset tetap perusahaan tidak memperhatikan tanggal 

perolehan dari aset tetap tersebut, sehingga mengakibatkan pembebanan 

penyusutan aset tetap menjadi terlalu besar dan laba perusahaan pada tahun 

berjalan yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi terlalu rendah.  

Perusahaan mengelompokkan aset tanamannya menjadi aset tanaman belum 

menghasilkan (TBM) dan aset tanaman menghasilkan (TM). Terdapat 225 batang 

tanaman yang belum direklasifikasi dari TBM ke TM sehingga berdampak pada 

nilai tanaman menghasilkan yang terlalu kecil sehingga pengalokasian beban 

penyusutan tanaman menghasilkan juga menjadi lebih kecil dan laba perusahaan 

yang disajikan lebih besar dari yang semestinya sehingga laporan keuangan yang 

disajikan menjadi tidak wajar. 

Kata kunci: Aset Tetap, Aset biologis, Laporan Keuangan  
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ABSTRACT  

ANALYSIS ACCOUNTING TREATMENT OF FIXED ASSETS (NON 

BIOLOGICAL AND BIOLOGICAL) AND INFORMATION FAIRNESS 

IN FINANCIAL STATEMENTS AT PT PERKEBUNAN NUSANTARA V 

(PTPN V) PEKANBARU 

PERIOD 2016-2018 

BY:  

DEVI ARTIKA  

11673201219  

PT Perkebunan Nusantara V is a company engaged in the plantation 

sector which has assets in the form of plant assets and non-plant assets which are 

used to support the company's operational activities. The purpose of this study 

was to determine the accounting treatment of fixed assets and the fairness of the 

information in the financial statements at PT Perkebunan Nusantara V in 

accordance with the applicable SAK. This research is a case study research with 

a quantitative approach. The data obtained in this study came from interviews and 

documentation. This study uses data analysis techniques with descriptive methods.  

The results of this study indicate that fixed assets are recognized for the 

total cost incurred to acquire these fixed assets. Costs incurred by the company 

during the use of fixed assets are not classified as capital expenditures or revenue 

expenditure. In calculating the depreciation of fixed assets, the company does not 

pay attention to the date of acquisition of these fixed assets, so that the 

depreciation of fixed assets is too large and the company's profit for the current 

year presented in the financial statements is too low.  The company classifies its 

plant assets into immature plant assets (TBM) and mature plant assets (TM). 

There are 225 plant stems that have not been reclassified from TBM to TM so that 

the impact on the value of the yielding plants is too small so that the allocation of 

plant depreciation expenses is also smaller and the company's profits are greater 

than it should be so that the financial statements presented are not fair. 

Keywords: Fixed Assets, Biological Assets, Financial Statements  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha di Indonesia dari tahun ke tahun semakin pesat 

yang dikarenakan didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan 

globalisasi, yang berdampak pada timbulnya persaingan ketat di antara 

perusahaan. Kondisi ini tentu saja menuntut perusahaan agar mempertahankan 

dan mengembangkan usahanya dengan lebih fokus memanfaatkan semua sumber 

daya yang dimiliki perusahaan agar dapat digunakan secara efisien dan efektif 

(Makaluas & Afandi, 2016). 

Perusahaan milik negara (BUMN) dan kelompok usaha swasta besar 

(konglomerat) memainkan peran penting dalam ekonomi pasar. Ada ratusan 

kelompok swasta yang terdiversifikasi yang berbisnis di Indonesia, namun mereka 

merupakan sebagian kecil dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia. 

Bersama dengan para BUMN mereka mendominasi perekonomian domestik. Ini 

juga berarti bahwa kekayaan terkonsentrasi di bagian atas masyarakat dan 

biasanya ada kaitan erat antara elit korporat dan elite politik di negara lain 

(Kompasiana.com, 2019). 

Untuk dapat bertahan dan bersaing di dunia bisnis, suatu perusahaan perlu 

memiliki sebuah keunggulan. Salah satu keunggulan ini dapat tercermin dari 

laporan keuangan perusahaan yang informatif. Informasi yang tersedia menjadi 

bagian yang sangat penting bagi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. 
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Keputusan ini tentunya diambil berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

matang yang diperoleh dari suatu informasi. Maka dari itu, kualitas dari sebuah 

keputusan yang diambil bergantung dari seberapa banyak informasi yang 

diperoleh dan seberapa relevan serta handalnya informasi tersebut sehingga dapat 

menjadi dasar yang kuat dalam mengambil suatu keputusan. 

Informasi dalam ruang lingkup ekonomi dapat berupa laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi 

keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan 

sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2013). 

Informasi yang berguna bagi pemakainya adalah informasi yang memiliki 

empat karakteristik pokok, yaitu: dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat 

dibandingkan. Agar informasi yang diperoleh dari laporan keuangan dapat 

diandalkan, maka laporan tersebut harus cukup terbebas dari kesalahan dan 

penyimpangan, baik yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, 

penyajian, maupun pengungkapannya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007). Dalam 

penyusunan laporan keuangan harus dipastikan bahwa metode-metode akuntansi 

yang digunakan telah tepat dan sesuai dengan perlakuan akuntansi yang berlaku. 

Kesalahan dalam penggunaan metode akuntansi dapat menyebabkan informasi 

yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi tidak wajar. 

Tujuan dari laporan keuangan menurut SAK adalah menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan 
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keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah 

dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang telah disusun merupakan 

laporan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat diukur 

dengan uang dicatat dan diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi laporan akhir 

yang disajikan dalam satuan uang. 

Salah satu bentuk informasi yang digunakan oleh para pemangku 

kepentingan perusahaan untuk membuat suatu keputusan adalah informasi laba 

yang tersaji dalam laporan keuangan perusahaan. Laba ini merupakan orientasi 

atau tujuan dari sebuah perusahaan tersebut didirikan. Untuk dapat mencapai 

tujuannya dalam memperoleh laba, maka perusahaan memerlukan beberapa aspek 

sebagai penunjang, salah satunya adalah aset.  

Aset ini dapat dikelompokkan sebagai aset lancar, aset tetap berwujud, dan 

aset tidak berwujud. Aset tetap merupakan aset jangka panjang atau aset yang 

relatif permanen, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap 

merupakan aset yang berwujud karena mempunyai bentuk fisik. Aset tetap 

digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan serta tidak 

dimaksudkan untuk dijual (Pratiwi, 2012). 

Aset tetap sangat berperan penting bagi perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya sehari-hari, tanpa adanya aset tetap ini mustahil bagi 

perusahaan untuk dapat mengembangkan dan menjalankan kegiatan 

operasionalnya secara optimal. Jika dibandingkan dengan komponen lain yang 
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terdapat dalam laporan posisi keuangan maka aset tetap ini memiliki nilai yang 

signifikan. Hal ini dapat dillihat dari total penggunaan aset tetap berdasarkan data 

yang terdapat dalam laporan posisi keuangan PT Perkebunan Nusantara V pada 

tahun 2016 adalah Rp. 6.577.404.901.737 dari total keseluruhan aset perusahaan 

yaitu senilai Rp. 7.569.665.205.635 atau sekitar 87 % dari total keseluruhan aset 

perusahaan. Dan juga data penggunaan aset tetap pada tahun 2017 yaitu Rp. 

6.830.015.976.987 dari total keseluruhan aset perusahaan yaitu Rp. 

8.094.655.923.819 atau sekitar 84% dari total keseluruhan aset perusahaan. Serta 

penggunaan aset tetap pada tahun 2018 adalah Rp. 7.251.038.813.157 dari total 

keseluruhan aset perusahaan yang bernilai sebesar Rp. 9.042.982.873.450 atau 

sekitar 80% dari total keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Ditinjau dari nilai aset tetap yang nilainya lebih dari 80% dari total 

keseluruhan aset yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara V tersebut, maka 

dari itu sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan manajemen terhadap 

aset tetap secara baik dan tepat serta penerapan prosedural yang sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan No. 16 mulai dari pengakuan, pengukuran, 

penyajian serta pengungkapan aset tetap tersebut dalam laporan keuangan. 

Pengelolaan aset tetap yang buruk tentunya akan berdampak terhadap 

keberlangsungan hidup perusahaan tersebut dimasa yang akan datang dan juga 

memberikan pengaruh dalam penyajian laporan keuangan. Misalnya, aset tetap 

yang dimiliki dinilai atau dicatat terlalu besar, maka akan berpengaruh terhadap 

pengalokasian nilai penyusutan yang juga menjadi terlalu besar, sehingga laba 

akan menjadi kecil dan begitu pun sebaliknya. Kesalahan seperti ini tentunya 
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harus dihindari agar nilai aset tetap yang disajikan sesuai dengan nilai aset tetap 

yang sebenarnya sehingga laporan keungan dapat memberikan informasi kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan secara wajar. 

PT Perkebunan Nusantara V (Persero), yang selanjutnya disebut Perusahaan, 

pada awalnya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 10 tahun 1996 tanggal 14 

Februari 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk 

pendirian Perusahaan. Pada awalnya merupakan konsolidasi proyek-proyek 

pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, PTP IV dan PTP V di Provinsi 

Riau. PT Perkebunan Nusantara V (persero) melakukan kegiatan usaha agrobisnis 

perkebunan dengan komoditi kelapa sawit dan karet. 

Provinsi Riau memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas 

yakni sekitar 3,38 juta hektar atau sekitar 20% dari total luas kebun sawit nasional 

yang sekitar 16,38 juta hektar. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor 

perkebunan, PT Perkebunan Nusantara V cukup memberikan kontribusi yang 

positif bagi perekonomian khususnya daerah Riau. Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan data pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Riau mengalami 

pertumbuhan yang positif dan cukup signifikan pada triwulan IV yakni tercatat 

sebesar 2,91% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan III yang 

sebesar 2,75% (yoy). Tentunya terdapat beberapa faktor pendorong pertumbuhan 

ekonomi ini yakni bersumber dari tumbuhnya Pembentukan Modal Tetap Bruto 

(PMTB) dan konsumsi pemerintah yang cukup signifikan. Tumbuhnya kedua 

faktor tersebut disebabkan oleh peningkatan investasi PMA dan PMDN di 
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Provinsi Riau terutama di sektor industri perkebunan, industri kimia, dan sektor 

konstruksi serta percepatan realisasi anggaran pemerintah menjelang akhir tahun 

2019 (Bi.go.id, 2019). 

Untuk dapat mengetahui seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya 

untuk menghasilkan penjualan maka dapat diukur menggunakan rasio perputaran 

aset. Dimana rasio ini membagi penjualan neto dengan rata-rata total aset untuk 

periode berjalan. Jumlah yang dihasilkan adalah jumlah rupiah penjualan yang 

dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam asset (Kieso et al., 2017).  

Tabel 1.1 

Rasio Perputaran Aset dan ROA 
Tahun 

 

(1) 

Penjualan Bersih 

 

(2) 

Laba Bersih 

 

(3) 

Rata-Rata Total 

Aset 

(4) 

Perputaran  

Total Aset 

(2)/(4) 

ROA 

 

(3)/(4) 

2016 4.492.553.642.805 42.355.467.960 7.270.434.645.515 0,62 0,58% 

2017 5.010.280.575.633 207.955.851.003 7.832.160.564.727 0,64 2,66% 

2018 4.798.049.596.516 240.216.686.140 8.592.837.048.243 0,56 2,80% 

Sumber Data: Hasil  Olahan (2019) 

Pada tahun 2016 rasio perputaran aset PT Perkebunan Nusantara V adalah 

sebesar 0,62 yang artinya PTPN V menghasilkan penjualan sebesar Rp. 0,62 

untuk setiap rupiah yang diinvestasikannya pada tahun 2016. Pada tahun 2017 

rasio perputaran asetnya 0,64, naik 0,02 dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 

2018 rasio perputaran asetnya adalah 0,56. Dapat dilihat bahwa rasio perputaran 

total aset tahun 2017-2018 mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa terjadi 

penurunan kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan penggunaan asetnya 

dalam menghasilkan penjualan. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan 

manajemen yang baik, sebaliknya rasio yang rendah harus membuat manajemen 
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mengevaluasi strategi, pemasarannya dan pengeluaran modalnya atau investasi 

(Hanafi & Halim, 2014). Sementara itu tingkat imbal hasil (ROA) PTPN V pada 

tahun 2016-2018 berturut-turut adalah 0.58%, 2,66%, dan 2,80%, ROA PTPN V 

menunjukkan kenaikan dalam 3 tahun terakhir. Artinya kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dari pendapatan yang berhubungan dengan aset 

menunjukkan peningkatan atau mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahunnya. 

Berdasarkan pengamatan  ditemukan beberapa masalah dalam perlakuan 

akuntansi aset tetap baik itu aset tetap non tanaman maupun aset tetap tanaman 

pada PT Perkebunan Nusantara V. Permasalahan pertama (tabel 1.2), yaitu 

perhitungan penyusutan mesin genset, laptop, dan proyektor tidak 

mempertimbangkan kapan aset tersebut diperoleh. Perusahaan menghitung 

penyusutan berdasarkan kebijakan manajemen PT Perkebunan Nusantara V 

sebagaimana yang terdapat dalam laporan kinerja perusahaan, penyusutan aset 

tetap yang diperoleh tanggal 1 Januari s/d 30 Juni pada tahun berjalan dihitung 1 

(satu) tahun penuh. Pengukuran aset tetap ini bertentangan dengan PSAK 16. 

Tabel 1.2 

Daftar Aset tetap 

N

No. 
Nama Aset 

Tanggal 

Pembelian 

Harga 

Perolehan 

Tarif 

Penyu

sutan 

Beban 

Penyusutan 
Nilai Buku 

1

1 

Mesin 

Genset  
10/11/2016 52.106.597 5% 1.302.665 50.803.932 

2

2 
Laptop Azus 20/02/2017 13.975.000 20% 2.795.003 11.179.997 

3

3 
Proyektor  30/11/2018 21.270.000 20% 2.127.000 19.143.000 

Sumber Data: PTPN V 
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Permasalahan kedua yaitu terdapat biaya bongkar mesin kendaraan (truk) 

sebesar Rp. 68.669.500 yang terjadi pada 31 Juli 2016. Pengeluaran ini dicatat 

oleh perusahaan ke pos sub aset dari aset tetap sebagai biaya bongkar mesin 

(overhoul), tidak dikapitalisasi ke dalam aset kendaraan yang bersangkutan 

sebagai penambah biaya perolehan kendaraan. Hal ini sesuai dengan kebijakan 

perusahaan yang peneliti peroleh dari wawancara, yaitu dengan mencatat biaya 

perbaikan aset tetap berupa kendaraan atau mesin perusahaan menggunakan 

sistem main aset dan sub aset yang artinya biaya perbaikan aset tetap dicatat 

terpisah dari aset tetap yang bersangkutan. Jika dilihat dari nilainya, maka 

pengeluaran ini termasuk nilai yang cukup materil dan juga pengeluaran ini dapat 

menambah manfaat ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan dimasa yang akan 

datang, maka berdasarkan ketentuan yang ada seharusnya pengeluaran ini 

diklasifikasikan sebagai pengeluaran modal dan dikapitalisasi ke dalam aset tetap 

yang bersangkutan sebagai penambah harga perolehan aset tetap. Kesalahan 

dalam pengakuan aset tetap ini akan berdampak pada harga perolehan mesin 

kendaraan yang menjadi lebih kecil dari yang seharusnya karena tidak ditambah 

dengan pengeluaran modal yang terjadi, sehingga pengalokasian beban 

penyusutan menjadi terlalu kecil dan tentunya akan berdampak pula pada laporan 

posisi keuangan yang menyajikan nilai aset tetap terlalu kecil dan laba yang tersaji 

dalam laporan laba rugi menjadi terlalu besar. Hal ini menyebabkan laporan 

keuangan tidak relevan dan menjadi kurang informatif. 

Permasalahan ketiga, yang ada di PTPN V ini adalah pada aset tanamannya 

dimana terdapat tanaman degradasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 
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seorang pegawai bagian keuangan PTPN V, terdapat tanaman degradasi ini 

berjumlah 225 batang (lampiran 7) pohon tanaman kelapa sawit yang terdapat di 

kebun Air Molek I dengan tahun tanam 2011 nilainya adalah sebesar Rp. 

14.938.809.426. Tanaman degradasi ini adalah Tanaman Belum Menghasilkan 

(TBM) yang belum direklasifikasi ke pos Tanaman Menghasilkan. Tanaman ini 

belum direklasifikasi karena produksinya belum memenuhi standar produksi yaitu 

12 ton/hektar. Berdasarkan Standar Akuntansi Perkebunan Berbasis IFRS bahwa 

tanaman menghasilkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan 

taksiran manajemen yaitu ketika tanaman sudah berusia 3 tahun dan apabila 60% 

dari jumlah seluruh pohon per blok sudah menghasilkan tandan buah. Jika dilihat 

pada tahun 2016 tanaman tersebut sudah layak untuk direklasifikasikan ke 

Tanaman Menghasilkan karena tanaman tersebut sudah berusia 5 tahun yang 

artinya sudah memenuhi syarat untuk direklasifikasikan sebagaimana ketentuan 

manajemen perusahaan yang mengacu kepada Standar Akuntansi Perkebunan 

Berbasis IFRS. Tetapi sampai tahun 2018 tanaman yang berjumlah 225 batang ini 

masih tercatat dalam akun Tanaman Belum Menghasilkan dan belum 

direklasifikasi ke pos akun Tanaman Menghasilkan. Hal ini tentunya akan 

berdampak pada nilai Tanaman Menghasilkan yang terlalu kecil sehingga 

pengalokasian beban penyusutan Tanaman Menghasilkan juga menjadi lebih kecil 

dan laba perusahaan yang disajikan lebih besar dari yang semestinya. Kesalahan 

ini akan menimbulkan informasi yang tidak wajar dan kurang relevan dalam 

laporan keuangan tersebut dan bisa menyesatkan penggunanya dalam mengambil 

suatu keputusan. 
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Dalam penjabaran permasalahan yang terdapat di PT Perkebunan Nusantara 

V tersebut dapat dilihat bahwa dalam penerapan metode-metode akuntansi 

terutama yang berkaitan dengan aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi yang 

berlaku umum masih terdapat kesalahan dalam pengukuran dan penyajiannya 

serta belum diterapkan secara tepat oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan laporan 

yang disajikan oleh perusahaan menjadi tidak wajar karena tidak sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Sangat penting bagi suatu entitas untuk 

menggunakan dan menerapkan metode-metode akuntansi secara tepat demi 

tersajinya informasi yang tertuang dalam laporan keuangan dapat memenuhi 

semua karakteristik pokok informasi yang berguna bagi pihak yang 

berkepentingan, baik itu pihak internal maupun eksternal perusahaan yaitu dapat 

dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. 

Berdasarkan hasil penelitian Ruki Ambar Arum dan Erni Cahyani Ibrahim 

(2017) dengan judul Kebijakan Akuntansi Aktiva Tetap dan Penyusutan 

Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2011) pada PT Perkebunan Nusantara XIV 

Makassar (Unit Usaha PKS Luwu I) dengan menggunakan metode analisis 

deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar 

(Unit Usaha PKS Luwu I) dalam perlakuan akuntansi aset tetap masih belum 

sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2011). Tidak melakukan review 

atas nilai residu dan umur manfaat aset tetap pada setiap akhir tahun buku. perlu 

dilakukan penyajian dan pengungkapan aset tetap secara terstandar sebagaimana 

diatur dalam PSAK No. 16 (Revisi 2011). Hasil penelitian Jesella Lourina 

Makaluas dan Dhullo Afandi (2016) dengan judul Analisis Pelaporan dan 
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Pengungkapan Aktiva Tetap di PT Kemilau Nur Sian dengan menggunakan 

metode analisis deskriptif menunjukkan bahwa pelaporan aktiva tetap neraca PT 

Kemilau Nur Sian tidak menggambarkan secara detail informasi mengenai jenis-

jenis aktiva tetap perusahaan. Pengungkapan aktiva tetap PT Kemilau Nur Sian 

belum memadai karena belum semua diungkapkan. Hasil penelitian Riyanto 

Utomo dan Nur Laila Khumaidah (2014) dengan judul Perlakuan Akuntansi Aset 

Biologis (Tanaman Kopi) pada PT Wahana Graha Makmur – Surabaya dengan 

metode Analisis deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa perusahaan mengukur 

aset biologis yang dimiliki berdasarkan harga perolehan dan disajikan pada neraca 

sebesar nilai bukunya dan untuk mencapai keandalan laporan keuangan 

perusahaan harus membuat catatan terkait dengan aset biologis. Hasil penelitian 

Niswah Baroroh, et al (2018) dengan judul Accounting of Biological Assets in 

Indonesian Plantation Companies dengan metode analisis deskriptif kualitatif 

menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan di Indonesia telah sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan dalam penerapan pencatatan aset biologis. Aset 

biologis diukur berdasarkan harga perolehan dengan mengumpulkan seluruh 

pengeluaran mulai dari penanaman sampai dengan aset siap di produksi dan 

disajikan dalam laporan keuangan dengan klasifikasi tanaman menghasilkan dan 

tanaman belum menghasilkan. Aset biologis disusutkan dengan metode garis lurus 

dengan umur ekonomis rata-rata 20-25 tahun. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat 

dan waktu penelitian serta metode analisis data yang digunakan. Maka dari itu 

berdasarkan penjabaran permasalahan dalam latar belakang di atas peneliti tertarik 
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untuk melakukan penelitian terhadap perlakuan akuntansi aset tetap dan 

kewajaran informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pada PT Perkebunan 

Nusantara V karena tanpa adanya aset tetap ini perusahaan akan sulit untuk 

melakukan aktivitas operasinya. Selain itu nilai aset tetap pada perusahaan 

memiliki nilai yang besar jika dibandingkan dengan nilai aset lainnya, sehingga 

harus dilakukan pengelolaan yang baik terhadap aset tetap sebagaimana yang 

diatur dalam PSAK 16 agar menghasilkan informasi yang wajar dalam laporan 

keuangan. Dalam hal ini peneliti meneliti selama 3 tahun atau 3 periode akuntansi 

agar dapat melihat perbandingan serta konsistensi perlakuan akuntansi aset tetap 

yang diterapkan oleh perusahaan dari tahun ke tahunnya. Sehingga peneliti 

mengangkat judul penelitian yaitu “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap 

(Non Biologis dan Biologis) dan Kewajaran Informasi dalam Laporan 

Keuangan pada PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) Pekanbaru Periode 

2016-2018” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah 

yang akan dibahas oleh peneliti adalah “Apakah Perlakuan Akuntansi Aset Tetap  

dan Kewajaran Informasi dalam Laporan Keuangan pada PT Perkebunan 

Nusantara V (Persero) Pekanbaru telah sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu, untuk 

mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap dan kewajaran informasi dalam laporan 
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keuangan pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru telah sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait, sehingga manfaaat dari penelitian ini antara lain : 

1 Bagi perusahaan yaitu PT Perkebunan Nusantara V, hasil penelitian dapat 

dijadikan sebagai informasi dan masukan untuk dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pengelolaan aset tetap sehingga dapat memperbaiki 

kesalahan dalam perlakuan akuntansi aset tetap dan dapat menyajikan 

informasi yang wajar dalam laporan keuangan perusahaan. 

2 Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan mengenai akuntansi aset tetap dan kewajaran 

informasi dalam laporan keuangan pada perusahaan perkebunan di literasi 

akuntansi dan dapat dijadikan sebagai informasi serta wawasan bagi rekan 

peneliti lain dalam melakukan penelitian selanjutnya yang mengambil topik 

sejenis dengan penelitian ini.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 

mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian teori yang menjadi landasan penelitian ini 

yaitu teori keputusan, pengertian akuntansi, laporan keuangan, 

tujuan & ruang lingkup PSAK 16, pengertian dan penggolongan 

aset tetap, aset tetap tanaman, pengakuan aset tetap, pengukuran 

aset tetap, dan penyajian aset tetap dalam laporan posisi 

keuangan, analisis aset tetap serta pandangan akuntansi dalam 

Islam. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, dan 

kerangka pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk 

memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam berfikir 

secara logis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data, pengumpulan data dan analisis data.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian yang akan membahas hasil 

penelitian yang dilakukan serta analisis penerapan akuntansi aset 

tetap dan kewajaran informasi dalam laporan keuangan pada PT 

Perkebunan Nusantara V (Persero), yang meliputi pengakuan aset 

tetap, pengukuran aset tetap, reklasifikasi tanaman, serta 
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penyajian aset tetap dan kewajaran informasi dalam laporan 

keuangan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan 

serta saran-saran yang diberikan berhubungan dengan 

pembahasan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keputusan 

Teori keputusan adalah teori mengenai cara manusia memilih pilihan 

diantara pilihan-pilihan yang tersedia secara acak guna mencapai tujuan 

yang hendak diraih (Hanson, 2005). Teori keputusan ini dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1.) Teori keputusan normatif. Yaitu teori tentang bagaimana keputusan 

seharusnya dibuat berdasarkan prinsip rasionalitas atau dengan alasan 

yang masuk akal 

2.) Teori keputusan deskriptif. Yaitu teori tentang bagaimana keputusan 

dibuat secara faktual atau dapat dicapai berdasarkan hasil pengamatan, 

percobaan, dan biasanya dikuatkan dengan statistik. 

Teori mengenai tahapan pembuatan keputusan berkembang menjadi 

dua golongan besar, yakni:  

1.) Model pembuatan keputusan secara runtut (sequential models), yang 

mengasumsikan bahwa tahapan pembuatan keputusan terjadi secara 

runtut dan linear, dan 

2.) Model pembuatan keputusan secara tidak runtut (non-sequential 

models) yang mengasumsikan bahwa tahapan pembuatan keputusan 

tidaklah terjadi secara linear tetapi sirkuler (Hanson, 2005). 
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Pembuatan keputusan atau decision making ialah proses memilih 

atau menentukan berbagai kemungkinan-kemungkinan diantara situasi-

situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi didalam situasi yang 

meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu 

diantara dua pilihan atau lebih atau membuat estimasi (prakiraan) mengenai 

frekuensi kejadian berdasarkan bukti-bukti yang terbatas (Suharman, 2005). 

Pengambilan keputusan adalah sebuah pemikiran dimana individu 

mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan dari sekian banyak 

pilihan (Santrock, 2008). Pengambilan keputusan yang tidak didasarkan atas 

pertimbangan dari situasi dan keadaan yang sedang terjadi akan 

mengakibatkan keputusan tersebut tidak dapat digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Dalam pengambilan keputusan tentunya perlu didasarkan pada 

pertimbangan matang yang diperoleh dari suatu informasi sehingga 

keputusan dapat diambil secara tepat. Kualitas keputusan yang dimbil 

ditentukan oleh sebanyak apa informasi yang dapat diperoleh. Semakin 

banyak informasi yang didapatkan maka semakin berkualitas sebuah 

keputusan tersebut dan begitupun sebaliknya. Dalam ruang lingkup 

akuntansi, informasi yang dimaksud dapat berupa laporan keuangan yang di 

dalamnya terdapat informasi mengenai kinerja suatu perusahaan. Maka dari 

itu informasi dalam laporan keuangan haruslah disajikan secara wajar dan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga tidak menyesatkan 

pengguna laporan keuangan. 
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2.1.2 Pengertian Akuntansi 

Secara umum, akuntansi bisa didefinisikan sebagai proses 

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengkomunikasian informasi 

ekonomi yang dipakai untuk penilaian (judgment) dan pengambilan 

keputusan oleh pemakai informasi tersebut. Karena biasanya pemakai hanya 

bisa menampung dan menganalisis informasi yang terbatas, maka tujuan 

pelaporan akuntansi adalah membuat sistem pemrosesan dan komunikasi 

yang meringkas informasi perusahaan yang banyak ke dalam bentuk yang 

dapat dipahami (Hanafi & Halim, 2014). 

Menurut American Accounting Association (AAA), akuntansi adalah 

proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, 

untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas 

bagi pihak pemakai informasi. Ini berarti akuntansi merupakan proses yang 

terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang 

diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai 

perusahaan yang bersangkutan (Harti, 2011). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

akuntansi meliputi: 

1.) Pencatatan 

Pencatatan adalah kegiatan untuk mencatat transaksi yang terdapat di 

perusahaan dari bukti transaksi ke dalam jurnal yang tersedia pada 

perusahaan dengan cermat dan kronologis. 
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2.) Penggolongan 

Penggolongan merupakan kegiatan mengelompokkan transaksi 

keuangan perusahaan ke dalam buku besar. 

3.) Peringkasan 

Peringaksan merupakan kegiatan untuk meringkas transaksi 

keuangan yang sudah digolongkan ke akun buku besar ke dalam 

neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutup buku 

besar, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. 

4.) Pelaporan 

Pelaporan yang dimaksud adalah menyusun laporan keuangan yang 

terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan (PT), laporan 

posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan (Harti, 2011). 

2.1.3 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat 

dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 

2013). 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyatakan bahwa laporan 

keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan 

keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya 
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laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta 

materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

Tujuan dari laporan keuangan menurut SAK adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga 

menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. Laporan keuangan yang telah disusun merupakan laporan hasil 

akhir dari suatu proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat diukur dengan 

uang dicatat dan diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi laporan akhir 

yang disajikan dalam satuan uang. 

Pihak-pihak pengguna laporan keuangan sangat beragam dalam 

memanfaatkan informasi dari laporan keuangan sesuai dengan kepentingan 

pribadi masing-masing. Terdapat pihak-pihak pengguna laporan keuangan 

(Kasmir, 2015) yaitu : 

1.) Pemilik 

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. 

Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. 

Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik 

perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah 

untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini, untuk melihat 

perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. 
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2.) Manajemen 

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan 

keuangan perusahaan yang mereka juga buat, juga memiliki arti 

tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat 

merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. 

3.) Kreditor 

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya 

pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. 

Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan 

adalah dalam hal memberi pinjaman atau pinjaman yang telah 

berjalan sebelumnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian 

dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan 

sangat diperlukan. 

4.) Pemerintah 

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang 

dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen 

Keuangan mewajibkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

melaporkan keuangan perusahaan secara periodic. 

5.) Investor 

Investor adalah pihak yang menanamkan dana di suatu perusahaan, 

jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha 

atau kapasitas usahanya disamping memperoleh pinjaman dari 

lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari investor 
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melalui penjualan saham. Dalam memilih sumber dana pihak 

perusahaan memiliki berbagai pertimbangan tentunya seperti faktor 

bunga dan jumlah angsuran ke depan. 

Pembagian karakteristik kualitatif menurut FASB (Financial 

Accounting Standars Board) yaitu (Suwardjono, 2014) : 

1.) Kualitas Primer 

a. Relevan (relevance). Memilih informasi yang benar-benar 

sesuai dan dapat membantu pemakai laporan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

b. Reliabilitas (reliability). Informasi memiliki kualitas andal 

(reliable) adalah jika bebas dari pengertian menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai 

penyajian yang jujur (faithfull representation). 

2.) Kualitas Sekunder 

a. Komparabilitas (comparabilitu). Informasi akuntansi harus 

dapat saling dibandingkan, artinya akuntansi harus memiliki 

prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun 

perusahaan lain. 

b. Konsistensi (consistence). Apabila sebuah entitas 

mengaplikasikan perlakuan akuntansi yang sama untuk 

kejadian-kejadian yang serupa, dari periode ke periode, maka 

entitas tersebut dianggap konsisten dalam menggunakan 

standar akuntansi. 
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2.1.4 Tujuan dan Ruang Lingkup Aset Tetap PSAK 16 

Tujuan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 16 

adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, sehingga pengguna 

laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas 

dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Pernyataan ini 

diterapkan dalam akuntansi aset tetap, kecuali PSAK lain mensyaratkan atau 

mengizinkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Pernyataan ini tidak 

diterapkan untuk: 

1.) Aset tetap yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai 

dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual 

dan Operasi yang Dihentikan. 

2.) Aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur selain tanaman 

produktif (lihat PSAK 69: Agrikultur). Pernyataan ini diterapkan 

untuk tanaman produktif namun tidak diterapkan untuk produk dari 

tanaman produktif. 

3.) Pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi (PSAK 64: 

Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya 

Mineral). 

4.) Hak pertambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, 

dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbaharui. 

2.1.5 Pengertian dan Penggolongan Aset 

Untuk dapat mencapai tujuannya setiap perusahaan harus memiliki 

aset (assets). Tanpa memiliki aset, tidak ada perusahaan yang dapat 
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menghasilkan suatu produk untuk dijual, yang pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Aset yang dimiliki perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok sesuai dengan kriteria yang dimiliki. Mulai dari aset lancar, aset 

tidak berwujud, hingga aset tetap berwujud. 

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis 

atau usaha. Sumber daya ini dapat berbentuk fisik ataupun hak yang 

mempunyai nilai ekonomis. Contoh aset adalah kas, piutang usaha, 

perlengkapan, beban dibayar dimuka, bangunan, peralatan, tanah, dan hak 

paten (Niswonger et al., 1999). 

Setiap perusahaan baik itu skala kecil maupun skala besar, 

memanfaatkan aset tidak lancar yang dimilikinya untuk mendukung 

kegiatan operasional perusahaan. Arti penting dari aset tidak lancar bagi 

suatu perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai masing-masing dari aset 

tidak lancar yang dimiliki. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh 

dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu digunakan dalam 

operasional perusahaan serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun 

(Purwaji et al., 2016). 

Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya 

relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan 

untuk diperjualbelikan (Rudianto, 2009). Umumnya aset tetap yang sering 

terlihat dapat berupa kendaraan, mesin, bangunan, tanah dan sebagainya. 

Tetapi tidak setiap jenis aset tersebut dikelompokkan dalam kelompok aset 
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tetap. Walaupun setiap perusahaan memiliki rincian aset tetap yang berbeda, 

terdapat suatu kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu aset 

dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang mana. 

Di dalam perkebunan sebagian besar aset tetapnya dikelompokkan 

kepada aset tanaman, bangunan, sarana pelengkap, mesin-mesin, peralatan 

kantor, kendaraan bermotor dan alat-alat berat disusun berdasarkan biaya 

sedangkan dalam penilaian disusun berdasarkan kelompok fisik sesuai 

dengan manfaatnya dan merupakan suatu kesatuan yang lengkap.  

Aset tetap memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut (Rudianto, 

2009) : 

1.) Berwujud 

Artinya aset tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik. 

Bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti goodwill, 

hak paten, dsb. 

2.) Umurnya lebih dari satu tahun 

Aset 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 aset tetap. Dan yang dimaksudkan dengan 

umur aset tersebut adalah umur ekonomis, bukan umur teknis, yaitu 

jangka waktu di mana suatu aset dapat dipergunakan secara 

ekonomis oleh perusahaan. 
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3.) Dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi. 

Aset yang dipergunakan dalam operasi normal perusahaan, yaitu 

dipakai perusahaan untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi. 

Jika suatu aset memiliki wujud fisik dan berumur lebih dari satu 

tahun, tetapi rusak dan tidak dapat diperbaiki sehingga tidak dapat 

dipergunakan untuk operasi perusahaan, maka aset tersebut harus 

dikeluarkan dari Kelompok aset tetap. 

4.) Tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi 

Suatu aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan umurnya lebih 

dari satu tahun, tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual 

lagi, tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap dan harus 

dimasukkan dalam kelompok persediaan. 

5.) Material 

Barang milik perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun dan 

dipergunakan dalam operasi perusahaan tetapi nilai atau harga per 

unitnya ataupun harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibanding 

total aset perusahaan, tidak perlu dimaksukkan sebagai aset tetap. 

6.) Dimiliki perusahaan 

Suatu aset berwujud yang bernilai tinggi, dipergunakan di dalam 

operasi dan berumur lebih dari satu tahun, tetapi disewa perusahaan 

dari pihak lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aset tetap. 

Kendaraan sewaan, misalnya, walaupun dipergunakan untuk operasi 
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perusahaan dalam jangka panjang, tetap tidak boleh diakui sebagai 

aset tetap. 

Menurut PSAK 16 (revisi 2015:para 06), kriteria dari aset tetap 

adalah : 

1.) Barang berwujud 

2.) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang 

atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan 

administratif 

3.) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

Aset tetap akan digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan. 

Untuk mempermudah pengawasan terhadap aset tetap maka perlu dilakukan 

pengklasifikasian aset tetap dengan memperhatikan bahwa: 1) Aset yang 

berumur atau masa penggunaannya terbatas, aset seperti ini tidak dilakukan 

penyusutan atas harga perolehannya, karena manfaatnya tidak akan 

berkurang didalam menjalankan fungsinya selama jangka waktu yang tidak 

terbatas, 2) Aset tetap yang umur atau masa kegunaannya terbatas dan dapat 

diganti dengan aset sejenis bila masa kegunaannya telah berakhir. Termasuk 

dalam kelompok aset ini antara lain bangunan, mesin, alat pabrik, kendaraan 

dan sebagainya, dan 3) Aset tetap yang umur dan masa kegunaannya 

terbatas dan tidak dapat diganti dengan aset sejenis apabila masa 

kegunaannya telah habis, misalnya sumber lain seperti pertambangan. Maka 

harga perolehan aset sumber lain harus dialokasikan kepada periode dimana 

sumber itu memberikan hasil (Yolanda, 2012). 



28 

 

 

Proses akuntansi aset tetap meliputi perolehan aset tetap, biaya 

setelah masa perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap dan penghapusan 

aset tetap serta penyajian aset dalam laporan keuangan. Harga perolehan 

dari aset tetap meliputi semua pengeluaran yang dilakukan untuk 

memperoleh aset tetap tersebut sampai aset siap untuk digunakan 

(Soemarsono, 2002). Aset tetap yang digunakan akan mengalami penurunan 

nilai dari tahun ke tahunnya yang disebut dengan penyusutan. 

2.1.6 Aset Tetap Tanaman (PSAK 69 tentang Agrikultur) 

Aset perkebunan dinilai lebih memfokuskan kepada aset tanaman 

sebagai bagian yang mendasari nilai perkebunan secara keseluruhan. Aset 

tanaman dimaksud adalah aset tetap satu atau lebih dari satu komoditas pada 

suatu perkebunan tertentu atau dengan kata lain aset tanaman merupakan 

tanaman tahunan atau lebih dikenal dengan tanaman keras yang 

dibudidayakan secara komersial pada suatu lahan perkebunan tertentu dan 

dikelola berdasarkan teknis budidaya yang berlaku umum pada suatu tempat 

tertentu (Nurhidayanti, 2010). 

Aset Tanaman adalah salah satu aset yang menghasilkan dari 

perkebunan dan merupakan aset sumber-sumber alam. Dalam arti luas 

sumber-sumber alam meliputi segala sesuatu yang terjadi akibat proses alam 

dan selama masih dalam bentuk alamnya sering disebut wasting asset 

(Nurhidayanti, 2010). 

Aset biologis yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak dalam 

bidang agrobisnis salah satunya adalah berupa tanaman hortikultura. 
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Tanaman hortikulura yang menghasilkan tersebut pun bisa dimasukkan 

kedalam laporan keuangan. Karena, tanaman mempunyai karakteristik 

utama yaitu mereka diperoleh untuk digunakan dalam proses dan bukan 

untuk dijual kembali, karena tanaman tumbuh dalam jangka panjang di alam 

dan biasanya disusutkan, serta karena tanaman juga mempunyai substansi 

fisik (Kieso et al., 2010). 

1.) Pengakuan dan Pengukuran Aset Biologis 

Dalam PSAK 69 (2015:para 10), perusahaan dapat mengakui aset 

biologis jika, dan hanya jika: 

a. Perusahaan mengontrol aset tersebut sebagai hasil dari transaksi 

masa lalu 

b. Memungkinkan diperolehnya manfaat ekonomi pada masa 

depan yang akan mengalir ke dalam perusahaan 

c. Mempunyai nilai wajar atau biaya dari aset dapat diukur secara 

andal. 

Dalam PSAK 69 (2015:para 12), Aset Biologis diukur pada 

pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai 

wajar dikurangi biaya untuk menjual. Sedangkan produk agrikultur 

diukur berdasarkan harga perolehannya setelah diakumulasikan 

dengan keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan. 

2.) Penyajian aset biologis 

Aset tetap tanaman disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai 

aset tidak lancar dan dikelompokkan menjadi 2 bagian kriteria, yaitu : 
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a. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). TBM merupakan 

Tanaman Kelapa Sawit/Karet yang masih berusia kurang dari 3 

tahun. TBM diukur sebesar harga perolehannya yaitu biaya 

langsung seperti biaya-biaya pembibitan, persiapan laha, 

penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan atas TBM, serta 

kapitalisasi biaya bunga pinjaman dan kerugian selisih kurs 

pinjaman dalam mata uang asing selama masa TBM. 

b. Tanaman Menghasilkan (TM). TM merupakan Tanaman Kelapa 

Sawit yang usianya lebih dari 3 tahun dan apabila 60% dari 

jumlah seluruh pohon per blok telah menghasilkan tandan buah 

atau dua lingkaran tandan telah matang atau berat rata-rata buah 

per tandan telah mencapai 3 kilogram atau lebih. 

Dalam laporan keuangan produk agrikultur diakui pada persediaan 

dan disajikan dalam kelompok aset lancar. Produk agrikultur yang 

siap dijual ditampilkan sebagai persediaan barang jadi dan produk 

agrikultur yang akan digunakan dalam proses produksi selanjutnya 

ditampilkan sebagai persediaan bahan baku/pelengkap. 

2.1.7 Pengakuan Aset Tetap 

Aset tetap diakui yaitu pada saat harga perolehan aset tetap dan 

pengeluaran selama pemakaian aset tetap.  

1.) Harga perolehan aset tetap 

Untuk memperoleh aset tetap, perusahaan mengeluarkan sejumlah 

uang yang tidak hanya dipakai untuk membayar barang itu sendiri 
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sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam faktur, tetapi juga untuk 

beban pengiriman, pemasangan, perantara, balik nama dan 

sebagainya. Dan keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk 

memperoleh aset tetap tersebut disebut dengan harga perolehan. 

Hanya biaya yang diperlukan untuk menyiapkan aset jangka panjang 

hingga dapat digunakan yang perlu dimasukkan sebagai biaya aset. 

Biaya-biaya yang tidak perlu dan tidak meningkatkan kegunaan aset 

dicatat sebagai beban. Biaya-biaya yang dicatat sebagai beban 

misalnya adalah (Warren, 2014) : 

a. Pengrusakan 

b. Kesalahan pemasangan 

c. Pencurian yang tidak diasuransikan 

d. Kerusakan selama membuka kemasan mesin dan 

pemasangannya 

e. Denda karena tidak memperoleh izin yang lengkap dari badan 

pemerintah 

2.) Pengeluaran Selama Pemakaian Aset Tetap 

Selama masa pemakaian aset tetap dalam kegiatan operasi, 

perusahaan sering melakukan pengeluaran-pengeluaran yang 

berhubungan dengan penggunaan aset tetap tersebut. Pengeluaran-

pengeluaran tersebut dapat bersifat pengeluaran sehari-hari maupun 

pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan 

datang. Pertama, pengeluaran modal (capital expenditure) yaitu 
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pengeluaran yang berhubungan dengan kepemilikan dan pemakaian 

suatu aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi. Pengeluaran tersebut harus dikapitalisasi sebagai bagian 

dan biaya perolehan aset tetap yang bersangkutan. kedua, 

pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) yaitu meliputi 

pengeluaran-pengeluaran terkait dengan kepemilikan dan pemakaian 

aset tetap yang memberikan manfaat dalam satu periode akuntansi 

atau kurang. Pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai beban pada 

periode ketika pengeluaran itu terjadi. (Purwaji et al., 2016). 

Pengeluaran-pengeluaran selama pemakaian aset tetap tersebut 

meliputi beberapa hal berikut: 

a. Pemeliharaan (maintenance) 

b. Reparasi (repair) 

c. Perbaikan (betterment) 

d. Penggantian (replacement)  

e. Penambahan (addition) 

2.1.8 Pengukuran Aset tetap 

Aset tetap yang dimiliki diukur pada saat diperoleh dan pada saat 

dilakukan penyusutan terhadap aset tetap pada akhir periode akuntansi 

1.) Cara memperoleh aset tetap 

Tidak setiap aset tetap perusahaan selalu dibeli oleh perusahaan dari 

pihak lain. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana 

masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga 



33 

 

 

perolehan aset tetap tersebut. Cara perolehan tersebut antara lain 

(Rudianto, 2009) : 

a. Pembelian tunai 

b. Aset tetap yang yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat 

di dalam buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan 

untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu mencakup harga 

faktur aset tetap tersebut, bea balik nama, beban angkut, beban 

pemasangan, dll. 

c. Pembelian angsuran  

Apabila aset tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, 

harga perolehan aset tetap tersebut tidak termasuk bunga. 

Bunga selama masa angsuran harus dibebankan sebagai beban 

bunga periode akuntansi berjalan. Sedangkan yang dihitung 

sebagai harga perolehan adalah total angsuran ditambah beban 

tambahan seperti beban pengiriman, bea balik nama, beban 

pemasangan, dll. 

d. Ditukar dengan surat berharga 

Aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham atau 

obligasi perusahaan tertentu, dicatat dalam buku sebesar harga 

pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. 

e. Ditukar dengan aset tetap lain 

Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, 

maka prinsip harga perolehan tetap harus digunakan untuk 
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memperoleh aset yang baru tersebut, yaitu aset baru harus 

dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga pasar aset lama 

ditambah dengan uang yang dibayarkan (kalau ada). Selisih 

antara harga perolehan tersebut dengan harga nilai buku aset 

lama diakui sebagai laba atau rugi penukaran. 

f. Diperoleh sebagai donasi 

Jika aset tetap diperoleh sebagai donasi, maka aset tersebut 

dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya. 

2.) Penyusutan aset tetap 

Seiring dengan berjalannya waktu, aset tetap selain tanah, 

kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa. Akibatnya biaya 

peralatan, gedung dan pengembangan tanah perlu dipindahkan ke 

akun beban secara sistematis selama masa manfaatnya. Pemindahan 

biaya ke beban secara berkala seperti ini disebut penyusutan atau 

depresiasi. Depresiasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor fisik atau 

fungsional (Warren, 2014). 

a. Penyusutan fisik terjadi karena penggunaan dan disebabkan 

oleh cuaca 

b. Penyusutan fungsional terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat 

menyediakan jasa pada tingkat yang diharapkan. 

Besarnya penyusutan yang dibebankan ke tiap-tiap periode akuntansi 

dipengaruhi oleh empat faktor berikut (Purwaji et al., 2016) : 
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a. Biaya perolehan adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan 

untuk memperoleh aset sehingga aset tersebut siap digunakan. 

Biaya-biaya perolehan ini yakni harga faktur bersih (setelah 

dikurangi potongan) ditambah dengan seluruh biaya-biaya 

yang dikeluarkan sehingga aset siap dioperasionalkan oleh 

perusahaan. 

b. Nilai residu adalah perkiraan nilai dari aset tetap pada akhir 

pemakaian atau pada saat pelepasan aset untuk tidak akan 

dipakai kembali. 

c. Masa manfaat adalah perkiraan kebermanfaatan suatu aset 

tetap untuk dapat digunakan dan masih memberikan manfaat 

secara ekonomi. Masa manfaat suatu aset tetap dapat berupa 

periode waktu pemanfaatan (umur ekonomis) maupun jumlah 

unit usaha atau jumlah produksi yang akan diperoleh dari hasil 

pemanfaatan aset tetap. 

d. Sifat dan pola penggunaan merupakan sifat dan pola yang 

digunakan untuk memilih dan menentukan metode penyusutan 

yang tepat sehingga tujuan penandingan antara pendapatan dan 

beban dapat tercapai. Beban penyusutan periodik atas aset 

tetap harus mencerminkan pola penggunaan dari aset tetap 

seakurat mungkin. 

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan 

jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur 
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manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode 

saldo menurun, dan metode unit produksi (Ikatan Akuntansi 

Indonesia, 2015). 

Tiga metode penyusutan yang paling sering digunakan adalah 

(Warren, 2014) : 

a. Metode penyusutan garis lurus 

Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan 

yang sama setiap tahunnya selama masa manfaat aset. 

Penyusutan degan metode ini dihitung dengan : 

 

 

 

b. Metode penyusutan unit produksi 

Metode penyusutan ini menghasilkan jumlah beban 

penyusutan yang sama untuk setiap unit yang diproduksi atau 

setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset. Tergantung 

dengan asetnya, metode unit produksi dapat dinyatakan dalam 

jam, mil, atau jumlah kuantitas produksi. Metode unit produksi 

diaplikasikan dalam dua tahap. 

Tahap 1: Menentukan penyusutan per unit. Dihitung dengan: 

P                i  
 i    Nil i  i  

    l   i  P    k i
 

 

P            h     
 i    Nil i  i  

M    M  f   
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Tahap 2: Menghitung beban penyusutan. Dihitung dengan: 

Beban penyusutan = Penyusutan per unit x Total unit 

produksi yang digunakan 

Metode unit produksi sering digunakan ketika aset tetap 

menyediakan jasa waktu yang bervariasi dari tahun ke tahun. 

Dalam kasus seperti in, metode unit produksi menyesuaikan beban 

penyusutan dengan pendapatan aset. 

a. Metode penyusutan saldo menurun ganda 

Metode ini menghasilkan beban periodik yang semakin 

menurun selama estimasi masa manfaat aset. Metode saldo 

menurun ganda dapat diaplikasikan dalam tiga tahap. 

Tahap 1 : Menentukan presentase garis lurus, menggunakan 

masa manfaat yang diharapkan. 

Tahap 2 : Menentukan saldo menurun ganda dengan 

mengalihkan tarif garis lurus dari Tahap 1 dengan 

2. 

Tahap 3 : Menghitung beban penyusutan dengan mengalikan 

tarif saldo menurun ganda dari tahap 2 dengan nila  

buku aset. 

Metode saldo menurun ganda memberikan penyusutan 

yang lebih besar di tahun pertama manfaat aset, diikuti 

jumlah penyusutan yang menurun. Untuk alasan ini metode 

saldo menurun ganda disebut metode penyusutan akselerasi. 

Pendapatan aset sering kali lebih besar di tahun-tahun awal 
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P          A    
P  j  l   N   

R             l  A   
 

M  gi  L b       P  j  l   
L b  N   

P  j  l   N   
 

kegunaannya daripada tahun-tahun selanjutnya. Dalam 

kasus ini metode saldo menurun ganda menyediakan 

penyesuaian yang baik atas beban penyusutan dengan 

pendapatan aset. 

2.1.9 Penyajian Aset Tetap dalam Laporan Posisi Keuangan 

Aset tetap dalam laporan posisi keuangan disajikan tersendiri, 

terpisah dari jenis aset yang lain, jika aset yang dimiliki terdiri dari beberapa 

pos maka penyajiannya berdasarkan sifat permanennya. Akumulasi 

penyusutan harus disajikan sebagai unsur pengurangan atas harga perolehan 

sehingga nilai buku aset tetap dapat dilihat secara langsung dalam laporan 

keuangan (Dunia, 2008). 

2.1.10 Analisis Aset Tetap 

Analisis aset tetap ini merupakan analisis untuk mengevaluasi aset 

relatif terhadap aktivitas (turnover) dan profitabilitas (Kieso et al., 2017). 

1.) Rasio Perputaran Aset. Yaitu rasio untuk mengukur seberapa efisien 

perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio 

ini membagi penjualan neto dengan rata-rata total aset untuk periode 

berjalan. Rasio ini dicari menggunakan rumus: 

 

 

2.) Rasio Margin Laba atas Penjualan. Yaitu rasio untuk mengetahui 

tingkat imbal hasil atas penjualan. Rasio ini dihitung sebagai laba neto 

dibagi dengan penjualan neto. 
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ROA  
L b  N   

R             l A   
 

3.) Tingkat Imbal Hasil atas Aset (ROA). Yaitu tingkat imbal hasil yang 

dapat dicapai oleh perusahaan melalui penggunaan asetnya. 

 

 

2.1.11 Akuntansi dalam Islam 

Akuntansi dalam Islam merupakan alat (tool) untuk melaksanakan 

perintah Allah SWT dalam (QS 2:282) untuk melakukan pencatatan dalam 

transaksi usaha atau bermuamalah. Implikasi lebih jauh, adalah keperluan 

terhadap suatu sistem pencatatan hak dan kewajiban, serta pelaporan yang 

terpadu dan komprehensif. Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu 

yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga 

sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai Islam (Islamic values) sesuai 

dengan ketentuan syariah (Sitompul et al., 2015). 

Surat Al-Baqara h Ayat 282 yang berbunyi : 

ْنيَْكتُة   َٔ ٗ فَٱْكتُثُُِٕ ۚ  ًًّ َس َٰٓ أََجٍم يُّ  ٗ ٍٍ إِنَ ۟ا إِرَا تَذَايَُتُى تِذَْي َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُ ا ٱنَِّزي َٓ أَيُّ
َٰٓ يَ 

ُ ۚ فَْهيَْكتُْة  ُّ ٱَّللَّ ًَ ا َعهَّ ًَ ََل يَأَْب َكاتٌِة أٌَ يَْكتَُة َك َٔ تَّْيَُُكْى َكاتٌِةٌۢ تِٱْنعَذِْل ۚ 

 ٌَ ُُّْ َشْيـًٔا ۚ فَإٌِ َكا ََل يَْثَخْس ِي َٔ ُۥ  َ َستَّّ ْنيَتَِّك ٱَّللَّ َٔ ِّ ٱْنحَ كُّ  ِهِم ٱنَِّزٖ َعهَْي ًْ ْنيُ َٔ
ِهْم  ًْ َٕ فَْهيُ ُْ مَّ  ًِ ْٔ ََل يَْستَِطيُع أٌَ يُ َ ْٔ َضِعيفًا أ ا أَ ًٓ ِّ ٱْنَحكُّ َسِفي ٱنَِّزٖ َعهَْي

 ٍِ َجاِنُكْى ۖ فَإِ ٌ نَّْى يَُكََٕا َسُجهَْي ٍِ ِيٍ ّسِ يذَْي ِٓ ذُٔ۟ا َش ِٓ ٱْستَْش َٔ ُۥ تِٱْنعَذِْل ۚ  ِنيُّّ َٔ
َش  ا فَتُزَّكِ ًَ ُٓ ذَآَِٰء أٌَ تَِضمَّ إِْحذَى  َٓ ٍَ ٱنشُّ ٌَ ِي ْٕ ٍ تَْشَض ًَّ ٌِ ِي ٱْيَشأَتَا َٔ فََشُجٌم 

۟ا أٌَ  َٰٕٓ ًُ ََل تَْسـَٔ َٔ ذَآَُٰء إِرَا َيا دُُعٕ۟ا ۚ  َٓ ََل يَأَْب ٱنشُّ َٔ  ۚ  ٖ ا ٱْْلُْخَش ًَ ُٓ إِْحذَى 

ذَجِ   َٓ ُو ِنهشَّ َٕ أَْل َٔ  ِ ِنكُْى أَْلَسُط ِعُذَ ٱَّللَّ
َٰٓ أََجِهِّۦ ۚ رَ   ٗ ْٔ َكثِ يًشا إِنَ تَْكتُثُُِٕ َصِغيًشا أَ

ا تَْيَُُكْى فَهَْيَس  َٓ َشجً َحاِضَشجً تُِذيُشََٔ ٌَ تَِج  َٰٓ أٌَ تَُكٕ ۟ا ۖ إَِلَّ َٰٕٓ َٰٓ أََلَّ تَْشتَاتُ  ٗ أَدََْ َٔ
ََل  َٔ ََل يَُضآَٰسَّ َكاتٌِة  َٔ ۟ا إِرَا تَ ثَايَْعتُْى ۚ  َٰٔٓ ذُ ِٓ أَْش َٔ َْا ۗ  َعهَْيُكْى ُجَُاٌح أََلَّ تَْكتُثُٕ
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ُ تُِكّمِ  ٱَّللَّ َٔ  ۗ ُ ُكُى ٱَّللَّ ًُ يُعَهِّ َٔ  ۖ َ ٱتَّمُٕ۟ا ٱَّللَّ َٔ  تُِكْى ۗ 
ُۥ فُُسٌٕقٌۢ إٌِ تَْفعَهُٕ۟ا فَإََِّّ َٔ يذٌ ۚ  ِٓ َش

ٍء َعِهيى ْٗ  َش

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 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. 

Dalam ayat diatas dapat dijelaskan kewajiban bagi umat mukmin 

untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (not complete atau 

non cash) agar menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah yang 

ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (accountability) agar 

pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak ada yang dirugikan, tidak 
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menimbulkan konflik, dan berlaku adil sehingga dibutuhkan para saksi. 

Allah melindungi kepentingan sesama manusia agar terciptanya keadilan 

dan kebenaran dengan telah dijelaskan dalam Al-Quran salah satunya dalam 

surah Al-Baqarah ayat 282, oleh karenanya tekanan dari akuntansi bukan 

pengambilan keputusan tetapi pertanggungjawaban. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan diteliti yaitu : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap (Non 

Biologis dan Biologis) dan Kewajaran Informasi dalam Laporan Keuangan pada 

PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) Pekanbaru 2016-2018. Berikut secara 

ringkas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

1. Ni Luh Wayan Desi 

Handayani, Made Ary 

Meitriana, Anjuman Zukhri 

(2014) “Perlakuan 

Akuntansi Aktiva Tetap 

Berwujud Serta 

Penyajiannya Dalam 

Laporan Keuangan Pada Cv 

Tanteri Keramik Di 

Kabupaten Tabanan Tahun 

2013“ 

Metode Analisis : Deskriptif 

Kuantitatif 

Sumber : Jurnal Pendidikan 

Ekonomi Undiksha Vol. 4 

No. 1 

(Luh et al., 2014) 

Hasil penelitian 

menunjukkan (1) 

CV Tanteri Keramik 

memberlakukan atau 

mencatat aktiva 

tetap berwujud 

hanya didasarkan 

pada harga 

perolehan saja tanpa 

memperhatikan 

biaya-biaya yang 

mempengaruhinnya 

(2) berdasarkan 

PSAK No.16 bahwa 

pencatatan aktiva 

tetap berwujud 

seharusnya dicatat 

sebesar biaya 

perolehan, yaitu 

harga beli ditambah 

 Lokasi penelitian 
terdahulu adalah 

CV Tanteri 

Keramik Di 

Kabupaten 

Tabanan 

sementara penulis 

melakukan 

penelitian pada PT 

Perkebunan 

Nusantara V  

 Ruang lingkup 
penelitian 

terdahulu hanya 

terfokus pada aset 

non tanaman 

sementara penulis 

berfokus pada aset 

non tanaman dan 

aset tanaman. 
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dengan biaya-biaya 

yang 

mempengaruhinya 

(3) dampak dari 

diterapkannya 

perlakuan akuntansi 

aktiva tetap 

berwujud yang 

sesuai dengan PSAK 

No.16 terhadap laba 

rugi CV Tanteri 

Keramik ialah 

dimana laba yang 

diperoleh oleh 

perusahaan 

mengalami 

penurunan sebesar 

Rp.8.333,00. 

2. Riyanto Utomo dan Nur 

Laila Khumaidah (2014) 

“Perlakuan Akuntansi Aset 

Biologis (Tanaman Kopi) 

pada PT Wahana Graha 

Makmur – Surabaya“ 

Metode Analisis : Deskriptif 

Kualitatif 

Sumber : Jurnal Gema 

Ekonomi Vol. 3 No. 1 Juli 

2014 

(Utomo & Khumaidah, 

2014) 

Perusahaan 

mengukur aset 

biologis yang 

dimiliki berdasarkan 

harga perolehan dan 

disajikan pada 

neraca sebesar nilai 

bukunya dan untuk 

mencapai keandalan 

laporan keuangan 

perusahaan harus 

membuat catatan 

terkait dengan aset 

biologis. 

 Lokasi penelitian 
terdahulu adalah 

PT Wahana Graha 

Makmur - 

Surabaya 

sementara penulis 

melakukan 

penelitian pada PT 

Perkebunan 

Nusantara V 

Pekanbaru 

 Ruang lingkup 
penelitian 

terdahulu hanya 

terfokus pada aset 

tanaman (kopi) 

sementara penulis 

berfokus pada aset 

non tanaman dan 

aset tanaman. 

3. Enti Megawati,dkk (2014) 

“Perlakuan Akuntansi Atas 

Aktiva Tetap Berwujud Dan 

Penyajiannya Pada Laporan 

Keuangan 

(Studi Pada Pt. Perkebunan 

Nusantara X (Persero) 

Pabrik Gula Meritjan Kediri 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

perhitungan 

penyusutan dan 

biaya-biaya 

perolehan aktiva 

tetap yang sesuai 

dengan International 

 Lokasi penelitian 
terdahulu adalah 

PT Perkebunan 

Nusantara X 

Pabrik  Gula 

Meritjen Kediri 

sementara penulis 

melakukan 
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Periode 2012)“ 

Metode Analisis : Deskriptif 

Kuantitatif 

Sumber : Jurnal 

Administrasi Bisnis (JAB) 

Vol. 17 No. 2 Desember 

2014 

(Megawati et al., 2014) 

Accounting 

Standard dapat 

mempengaruhi laba 

rugi perusahaan. 

penelitian pada PT 

Perkebunan 

Nusantara V 

Pekanbaru 

 Peneliti terdahulu 

meneliti hanya 

pada periode 2012 

sementara penulis 

meneliti pada 

perode 2016-2018. 

4. Jesella Lourina Makaluas 

dan Dhullo Afandi (2016) 

“Analisis Pelaporan dan 

Pengungkapan Aktiva Tetap 

di PT Kemilau Nur Sian” 

Metode Analisis : Deskriptif 

Sumber : Jurnal EMBA Vol. 

4 No. 1 

(Makaluas & Afandi, 2016) 

Pelaporan aktiva 

tetap neraca  PT 

Kemilau Nur Sian 

tidak 

menggambarkan 

secara detail 

informasi mengenai 

jenis-jenis aktiva 

tetap  perusahaan. 

Pengungkapan 

aktiva tetap PT 

Kemilau Nur Sian 

belum memadai 

karena belum semua 

diungkapkan. 

 Lokasi penelitian 

terdahulu adalah 

PT Kemilau Nur 

Sian sementara 

penulis melakukan 

penelitian pada PT 

Perkebunan 

Nusantara V 

Pekanbaru 

 Peneliti terdahulu 
meneliti untuk 

periode 2012-2014 

sementara penulis 

meneliti periode 

2016-2018. 

5. Saverio Bozzolan, et al 

(2016) 

“Amendments to the IAS 41 

and IAS 16 – implications 

for accounting of bearer 

plants” 

Metode Analisis : 

Descriptive qualitative 

Sumber : Agriculture 

Economics Journal 2016 

Vol. 4 

(Bozzolan et al., 2016) 

The new IAS 41 

splits the plant and 

the produce into two 

assets, i.e. two units 

of accounts, with 

consequently the 

bearer plants will be 

presented as the 

non-current assets, 

while the 

agricultural produce 

will usually be a 

current asset, unless 

it takes more than a 

year to mature. 

Following the 

amendments, the 

bearer plants will be 

subject to all of the 

recognition and 

measurement 

 Ruang lingkup  

penelitian 

terdahulu terfokus 

pada dampak 

penerapan IAS 41 

dalam penyajian 

aset biologis dalam 

laporan keuangan 

sementara penulis 

tidak hanya 

mengangkat topik 

aset biologis 

(tanaman) namun 

juga aset tetap non 
tanaman. 



44 

 

 

requirements in the 

IAS 16. After the 

bearer plants mature, 

the entities will have 

a policy choice to 

measure the bearer 

plants using either 

the cost model or the 

revaluation model. 

6. Fina Rohmatul Ummah, 

Masyhad, dan Siti Rosyafah 

(2017) “Analisis Perlakuan 

Akuntansi Aktiva Tetap 

Berwujud dan Hubungannya 

terhadap Kewajaran 

Penyajian Laporan 

Keuangan pada PT Mulya 

Jatra Sidoarjo” 

Metode Analisis : Deskriptif 

Sumber : Jurnal Ekonomi 

Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 

Tahun 2017 

(Ummah et al., 2017) 

Terdapat selisih 

dalam menghitung 

penyusutan aktiva 

tetap berwujud 

sehingga 

perolehan laba rugi 

setiap periode 

akuntansi akan sama 

apabila perusahaan 

menggunakan 

metode penyusutan 

yang relevan dengan 

penggunaanya, 

sehingga 

biaya depresiasi 

yang dibebankan 

pada harga pokok 

produksi tercatat 

secara wajar 

dan layak. 

 Lokasi penelitian 
terdahulu adalah 

PT Mulya Jatra 

sementara penulis 

melakukan 

penelitian pada PT 

Perkebunan 

Nusantara V 

Pekanbaru. 

 Peneliti terdahulu 

meneliti untuk 
periode 2014  saja 

sementara penulis 

meneliti periode 

2016-2018. 

7. Ruki Ambar Arum dan Erni 

Cahyani Ibrahim (2017) 

“Kebijakan Akuntansi 

Aktiva Tetap dan 

Penyusutan Berdasarkan 

PSAK No. 16 (Revisi 2011) 

pada PT Perkebunan 

Nusantara XIV Makassar  

(Unit Usaha PKS Luwu I) 

Metode Analisis : Deskriptif 

kualitatif 

Sumber : Jurnal 

Administrasi Negara Vol. 

23 No. 1 

(Arum & Ibrahim, 2017) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

PT Perkebunan 

Nusantara XIV 

Makassar (Unit 

Usaha PKS Luwu I) 

dalam perlakuan 

akuntansi aset tetap 

masih belum 

sepenuhnya sesuai 

dengan PSAK No. 

16 (Revisi 2011). 

Tidak melakukan 

review atas nilai 

residu dan umur 

manfaat aset tetap 

pada setiap akhir 

 Lokasi penelitian 

terdahulu adalah 

PT Perkebunan 

Nusantara XIV 

Makassar  (Unit 

Usaha PKS Luwu 

I) sementara 

penulis melakukan 

penelitian pada PT 

Perkebunan 

Nusantara V 

Pekanbaru 

 Peneliti terdahulu 
meneliti hanya 

pada periode 2017 

sementara penulis 

meneliti pada 
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tahun buku. perlu 

dilakukan penyajian 

dan pengungkapan 

aset tetap secara 

terstandar 

sebagaimana diatur 

dalam PSAK No. 16 

(Revisi 2011). 

perode 2016-2018. 

8. Devi Lestari Pramita Putri 

dan Nur Khotijah (2017) 

“Analisis Perlakuan 

Akuntansi Aktiva Tetap dan 

Penyajiannya pada Laporan 

Keuangan PT Haka Utama 

Sejahtera Sampang” 

Metode Analisis : Deskriptif 

Sumber : Jurnal Akuntansi 

dan Investasi, Vol. 2 No. 2 

(Lestari PP & Khotijah, 

2017) 

Hasil penelitian 

mengatakan bahwa 

perlakuan akuntansi 

aktiva tetap 

khususnya mengenai 

Harga Perolehan dan 

penyusutan aktiva 

tetap PT Haka 

Utama Sejahtera 

Sampang tidak 

sesuai dengan PSAK 

No 16. Untuk 

Penyajiannya pada 

laporan keuangan, 

objek hanya 

mencatat laporan 

keuangan kegiatan 

proyek dan tidak 

membuat laporan 

keuangan pada 

umumnya sehingga 

aktiva tetap tidak 

tercantum dalam 

laporan kegiatan 

proyek tersebut. 

 Lokasi penelitian 
terdahulu adalah 

PT Haka Utama 

Sejahtera Sampang 

sementara penulis 

melakukan 

penelitian pada PT 

Perkebunan 

Nusantara V 

Pekanbaru. 

9. Ayu Fitriani (2018) 

“Analisis Penerapan 

Akuntansi Aset Tetap pada 

PT Perkebunan Nusantara 

IV Unit Usaha Pabatu” 

Metode Analisis : Deskriptif 

Sumber : Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis UMSU 

(Fitriani, 2018) 

PT Perkebunan 

Nusantara  IV Unit 

Usaha Pabatu dalam 

menerapkan 

kebijakan akuntansi 

aset tetapnya sudah 

sesuai dengan PSAK 

No. 16. 

 Lokasi penelitian 

terdahulu adalah 

PT Perkebunan 

Nusantara IV Unit 

Usaha Pabatu 

sementara penulis 

melakukan 

penelitian pada PT 

Perkebunan 

Nusantara V 

Pekanbaru 

 Peneliti terdahulu 
meneliti hanya 
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pada periode 2016 

sementara penulis 

meneliti pada 

perode 2016-2018. 

10. Niswah Baroroh, et al 

(2018) 

“ Accounting of Biological 

Assets in Indonesian 

Plantation Companies” 

Metode Analisis : 

Descriptive qualitative 

Sumber : KnE Socials 

Sciences 

(Baroroh et al., 2018) 

The results of the 

study present that 

Indonesian 

plantation 

companies comply 

with PSAK 

(Indonesian 

Accounting 

Standards) in the 

application of 

biological asset 

records. The 

biological assets 

were measured at 

the acquisition cost 

by accumulating all 

expenditures from 

planting until the 

assets were ready to 

produce and were 

presented in the 

report of financial 

position with the 

classification of 

yielding and not yet 

yielding crops. The 

biological assets 

were depreciated on 

a straight-line 

method with an 

average economic 

life of 20-25 years. 

 Penelitian 
terdahulu 

menggunakan 12 

perusahaan 

perkebunan 

sebagai objek 

penelitian 

sementara 

penelitian ini 

hanya 

menggunakan satu 

objek penelitian 

yaitu PT 

Perkebunan 

Nusantara V 

Pekanbaru 

 Ruang lingkup 
penelitian 

terdahulu hanya 

terfokus pada aset 

tanaman sementara 

penulis berfokus 

pada aset non 

tanaman dan aset 

tanaman. 

11. Wahyu Hidayati, dkk (2019) 

“Analisis Perlakuan 

Akuntansi Aset Tetap pada 

Koperasi Serba Usaha 

Manda Group Berdasarkan 

PSAK No. 16” 

Metode Analisis : Deskriptif 

Kuantitatif 

Sumber : Progress 

Conference Vol. 2 

Menunjukkan hasil 

bahwa masih 

terdapat 

ketidaksesuaian 

perlakuan akuntansi 

aset tetap  pada 

koperasi dengan 

PSAK No. 16, 

seperti pencatatan 

tanah dan bangunan 

 Lokasi penelitian 

terdahulu adalah 

Koperasi Serba 

Usaha Manda 

Group sementara 

penulis melakukan 

penelitian pada PT 

Perkebunan 

Nusantara V 

Pekanbaru 
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(Hidayati et al., 2019) dalam daftar aset 

tetap, penggolongan 

aset tetap yang tidak 

dipisahkan antara 

aset tetap yang 

hanya dibebankan 

dengan aset tetap 

yang disusutkan, 

perhitungan 

penyusutan tidak 

dilakukan secara 

konsisten dari tahun 

ke tahun dan 

perhitungan salah 

saji dapat 

mempengaruhi 

tingkat laba . 

 Peneliti terdahulu 

meneliti hanya 

pada periode 2019 

sementara penulis 

meneliti pada 

perode 2016-2018. 

Sumber Data : Hasil Olahan (2019) 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 (PSAK No. 16) mengatur 

perlakuan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap, sehingga para pemakai 

laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam 

aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Penelitian ini dilakukan  

dengan melakukan pengamatan dan wawancara terlebih dahulu dengan pihak 

perusahaan serta dokumentasi untuk memperoleh dokumen-dokumen yang 

diperlukan dalam penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan. Setelah 

mengumpulkan data-data yang diperlukan maka proses selanjutnya adalah 

membandingkan perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK No. 16 dengan 

perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan dan kemudian dilakukan 

analisis. Analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana aset tetap tersebut diakui, 

diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan. Sehingga berdasarkan analisis 
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yang telah dilakukan tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan apakah 

perlakuan akuntansi aset tetap  yang pada perusahaan telah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK No. 16) serta apakah informasi yang tersaji dalam 

laporan keuangan tersebut sudah wajar atau belum. Selanjutnya pembahasan 

dibatasi dengan kerangka berpikir berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Hasil Olahan (2019) 

PSAK 16 

(Tahun 2015) 

Akuntansi 

Perusahaan 

Analisis 

Laporan Keuangan 

(Tahun 2016-2018) 

Perusahaan 

(PTPN V) 

Pengakuan Pengukuran Penyajian 

Hasil/Kesimpulan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang 

bertujuan untuk memverifikasi teori/kebenaran, membangun fakta, dan 

menganalisa hasilnya dengan prosedur yang sistematis yang bermula dari 

pengidentifikasian masalah di lapangan, mengumpulkan teori/literatur, 

mengembangkan kerangka konsep sampai dengan melakukan analisa data dan 

menginterpretasikan hasil penelitian.  

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

(Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  karena data 

penelitian yang diperolah adalah berupa numerikal atau angka yang berasal dari 

laporan keuangan perusahaan. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara V Pekanbaru yang 

beralamatkan di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru. Pemilihan lokasi penelitian ini 

tentunya berdasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu berdasarkan pengamatan 

diperoleh data bahwa perusahaan memiliki nilai aset tetap yang nilainya rata-rata 
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80 % dari total keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan. pertimbangan 

lainnya, yaitu sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor perkebunan, PT 

Perkebunan Nusantara V cukup memberikan kontribusi yang positif bagi 

perekonomian khususnya daerah Riau. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data pada 

tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Riau mengalami pertumbuhan yang positif dan 

cukup signifikan pada triwulan IV yakni tercatat sebesar 2,91% (yoy), meningkat 

jika dibandingkan dengan triwulan III yang sebesar 2,75% (yoy). Tentunya 

terdapat beberapa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi ini yakni bersumber 

dari tumbuhnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan konsumsi 

pemerintah yang cukup signifikan. Tumbuhnya kedua faktor tersebut disebabkan 

oleh peningkatan investasi PMA dan PMDN di Provinsi Riau terutama di sektor 

industri perkebunan, industri kimia, dan sektor konstruksi serta percepatan 

realisasi anggaran pemerintah menjelang akhir tahun 2019 (Bi.go.id, 2019) 

PT Perkebunan Nusantara V (Persero) ini merupakan perusahaan yang 

bergerak di sektor perkebunan dengan komoditas utamanya adalah kelapa sawit 

dan karet. PTPN V memiliki 12 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kemudian untuk 

mengolah lanjut komoditi inti sawit, Perusahaan memiliki 1 unit Pabrik Palm 

Kernel Oil dengan hasil olahan berupa Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel 

Meal (PKM). Untuk posisi Desember 2018, PT Perkebunan Nusantara V telah 

memiliki jaringan pelayanan sebanyak 37 unit diseluruh daerah Riau. Sebagai 

perusahaan BUMN yang bergerak di sektor perkebunan tentunya perusahaan 

memiliki nilai aset tetap yang tinggi untuk menunjang kegiatan operasinya. Maka 

dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data yang diperoleh penulis dapat digolongkan menjadi 2 

(dua) jenis data, yaitu : 

1.) Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya dengan menggunakan instrumen yang dilakukan pada saat 

tertentu dan hasilnya tidak dapat di generalisasikan. Sumber data primer ini 

peneliti peroleh dengan melakukan wawancara dengan karyawan perusahaan. 

2.) Data sekunder yaitu data yang telah disiapkan oleh perusahaan yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti oleh peneliti berupa data sejarah perkembangan 

perusahaan, laporan keuangan perusahaan, dan daftar aset tetap. Sumber data 

sekunder tersebut penulis peroleh dari pimpinan, bagian keuangan dan bagian 

umum. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang penulis peroleh untuk melakukan penelitian ini, penulis peroleh 

dengan menggunakan metode : 

1.) Wawancara 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara terbuka yaitu 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait 

berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas atau terikat.  

2.) Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen milik 

perusahaan seperti, struktur organisasi, laporan posisi keuangan, laporan laba 

rugi, daftar aset tetap, dan kegiatan operasional perusahaan. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

 Dalam menelaah masalah-masalah yang telah ditemukan pada perusahaan 

dimana diadakan penelitian maka penulis memakai metode analisis deskriptif 

yaitu data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan baik dan tepat, 

kemudian membandingkan antara teori-teori yang ada dengan kenyataan yang 

terjadi di perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat pada 

perusahaan. Setelah melakukan analisis dan membandingkan data dengan teori-

teori yang relevan untuk selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan mencoba 

memberikan saran-saran untuk perbaikan kepada perusahaan. 

 

 

 



 
 

89 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan pada PT 

Perkebunan Nusantara V yaitu dengan membandingkan teori yang relevan dengan 

permasalahan dan kenyataan yang terjadi dilapangan sehubungan dengan 

permasalahan akuntansi aset tetap, maka pada bab penutup ini akan dikemukakan 

beberapa kesimpulan dan saran-saran yang dapat digunakan oleh perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi penerapan perlakuan akuntansi 

aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ditemukan 

dilapangan kemudian melakukan analisis serta mengevaluasinya dengan 

membandingkan antara teori dengan permasalahan dilapangan sehingga dapat 

ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut : 

1. Aset tetap milik perusahaan diakui sebesar harga perolehannya yaitu sejumlah 

uang yang dikeluarkan yang tidak hanya digunakan untuk membayar barang 

tersebut namun juga untuk biaya pengiriman, pemasangan, perantara, balik 

nama, dan sebagainya. Atau dengan kata lain aset tetap diakui sejumlah 

keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut. 

Biaya yang dikeluarkan perusahaan selama pemakaian aset tetap yaitu biaya 

bongkar mesin kendaraan (truk) tidak diklasifikasikan menjadi pengeluaran 

modal ataupun pengeluaran pendapatan. 
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2. Perusahaan memperoleh aset tetap yang dimilikinya dalam bentuk siap pakai 

maupun dibangun terlebih dahulu dengan melalui serangkaian prosedur 

pengadaan aset yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. Penyusutan aset 

tetap menggunakan metode garis lurus. Dalam menghitung penyusutan aset 

tetap perusahaan tidak memperhatikan tanggal perolehan dari aset tetap 

tersebut, yakni pada mesin genset, laptop dan proyektor sehingga 

mengakibatkan pembebanan penyusutan aset tetap menjadi terlalu besar. 

3. Perusahaan mengelompokkan aset tanamannya menjadi aset tanaman belum 

menghasilkan (TBM) dan aset tanaman menghasilkan (TM). Tanaman yang 

berusia kurang dari 3 tahun dan belum menghasilkan maka akan 

dikelompokkan menjadi aset tanaman belum menghasilkan. Sedangkan 

tanaman yang telah berusia 3 tahun dan telah mulai berproduksi maka harus 

direklasifikasikan menjadi aset tanaman menghasilkan. Terdapat 225 batang 

tanaman pada kebun Air Molek 1 tahun tanam 2011 yang belum 

direklasifikasikan dari TBM ke TM sehingga berdampak pada nilai tanaman 

menghasilkan yang terlalu kecil sehingga pengalokasian beban penyusutan 

tanaman menghasilkan juga menjadi lebih kecil dan laba perusahaan yang 

disajikan lebih besar dari yang semestinya.  

4. Tanaman menghasilkan akan menghasilkan produk agrikultur yang diakui 

sebagai persediaan dan dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara 

harga perolehan yang meliputi biaya untuk memperoleh dan biaya angkutnya 

dengan nilai realisasi bersih. Pengakuan awal dari produk agrikultur diukur 



91 

 

 

berdasarkan harga perolehannya setelah diakumulasikan dengan keseluruhan 

biaya yang dikeluarkan pada saat panen. 

5. Aset tetap disajikan oleh perusahaan pada laporan posisi keuangan dan 

dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. 

Aset tetap disajikan berdasarkan jenisnya, yaitu aset tanaman dan aset non 

tanaman pada bagian pos aset tetap. Hal ini sejalan dengan penelitian Saverio 

Bozzolan, et al (2016) yang berjudul Amendments to the IAS 41 and IAS 16 – 

implications for accounting of bearer plants yang menunjukkan bahwa aset 

tanaman (biologis) disajikan dalam kelompok aset tidak lancar dan diukur 

pada biaya akumulasi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan oleh perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan 

akuntansi aset tetap pada PT Perkebunan Nusantara V, yaitu sebagai berikut : 

1. Ketika terjadi pengeluaran setelah masa perolehan aset tetap, perusahaan 

sebaiknya memperhatikan pengeluaran tersebut dapat diklasifikasikan ke 

dalam pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan. Kesalahan dalam 

pengklasifikasian pengeluaran akan mengakibatkan nilai aset dan juga laba 

bersih perusahaan diakui terlalu tinggi/rendah dari yang seharusnya sehingga 

nilai dalam laporan keuangan tidak menunjukkan hasil yang sebenarnya. 

2. Dalam perhitungan penyusutan aset tetap, perusahaan sebaiknya 

memperhatikan tanggal perolehan aset tetap tersebut agar nilai beban 
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penyusutan dari aset tetap tersebut dapat tersaji dalam laporan keuangan 

secara wajar sebagaimana ketentuan dalam PSAK 16 tentang Aset Tetap. 

3. Untuk aset tetap tanaman yang produksinya lebih lambat dari tanaman yang 

lain sebaiknya perusahaan perlu memperhatikan agar ketika tanaman tersebut 

telah memenuhi kualifikasi, tanaman tersebut dapat langsung 

direklasifikasikan ke pos tanaman menghasilkan, agar nilai aset tanaman yang 

tersaji dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya. 
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Dekan Fakultas Ekonomidan llmu Sosial
Universitas lslam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
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Hal :@!
Dengan hormat,
Menghunjuk surat Saudara Un.O4/F.VlyPP.00.9/181712020 tanggal 21 April 2A20 hal tersebut di
atas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Manajemen PTPN V menyetujui mahasiswa a.n Devi Artika, Fakultas
Ekonomi dan llmu Sosial Universitas lslam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk melakukan
Riset di Bagian Keuangan dan Akuntansi PT Perkebunan Nusantara V pada tanggal
07 September s.d 07 November 2020.

2. Mahasiswa tersebut agar melapor kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia PTPN V
sebelum dan sesudah melaksanakan Riset serta menjamin bahwa data yang diperoleh hanya
digunakan untuk kepentingan ilmiah pada Fakultas Ekonomidan Ilmu Sosial Universitas lslam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Segala biaya yang timbul dan apabila terjadi kecelakaan pada saat melakukan Riset menjadi
tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

4. Setelah melakukan Riset mahasiswa yang bersangkutan wajib mengirimkan 1 (satu) set
laporan kepada PTPN V.

Demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

SDM

Prayitno

Tembusan - KEU
- Pertinggal

Stnergi - lntegritas - Profesional
PT Perkebunan Nusantara V
Jl. Rambutan No.43
Pekanbaru 28294, Riau, lndonesia

Tel +62(761\66565
Fax +62(761)66558
E-mail ptpn5@ptpn5.co.id
Web www.ptpns.com

Kantor Perwakilan
Jl. Cempaka Putih Tengah XXX No. 73

Jakarta 1 0510, lndonesia

Tel +62
Fax +62

(21 4291
(21) 424 sO34
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Yth. Pimpinan
PT. Perkebunan Nusantara V
Pekanbaru
di Ternpat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama
NIM.
Jurusan
Semester

Devi Artika
fi6T2ADtg
Akuntansi
VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Kewajaran Informasi dalam
Laporan Keuangan Pada PT. Perkeb*nan Nuiantara Y (PTFN v) pdkanharu
Periode 2t]16-2018" untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Dernikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

HM, M.Ag, MM
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h.

\(,4.r,
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