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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem informasi Akuntansi  

Sistem berasal dari bahasa Latin (systẻma) dan bahasa Yunani (sustẻma), 

artinya suatu kesatuan komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk 

memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering digunakan 

untuk menggambarkan suatu aset entitas yang berinteraksi, di mana sering kali 

menggunakan suatu model matematika. Menurut Hall (2009), sistem adalah 

sekelompok, dua atau lebih komponen yang saling berkaitan yang bersatu untuk 

mencapai tujuan yang sama.  

Menurut MJ Alexander (2011), suatu sistem adalah suatu grup dari beberapa 

elemen, baik berbentuk fisik maupun bukan fisik, yang menunjukkan suatu 

kumpulan saling berhubungan di antaranya dan berinteraksi bersama menuju satu 

atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan 

yang memiliki tujuan bersama dan memiliki bagian-bagian yang saling 

berintegrasi satu sama lain. Sebuah sistem harus memiliki dua kegiatan, pertama, 

adanya masukan (input) yang merupakan sebagai sumber tenaga untuk dapat 

beroperasi sebuah sistem; kedua, adanya kegiatan operasional (proses) yang 

mengubah masukan menjadi keluaran (output) berupa hasil operasi 

(tujuan/sasaran/target pengoperasian suatu sistem).  

 Menurut situs wikipedia, menyebutkan Sistem Infomasi Akuntansi adalah 

susunan berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk komputer dan 

perlengkapan serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang 
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terkoordinasikan secara erat yang desain untuk menstransformasikan data 

keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Dengan demikian, 

Sistem Informasi Akuntansi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

terintegrasi yang menghasilkan laporan di bentuk data transaksi bisnis yang diolah 

dan disajikan sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang memiliki arti bagi 

pihak yang membutuhkan.  

2.2 Barang Milik Negara (BMN ) 

Penyusutan Barang Milik Negara sesuai pasal 1 angka 10 Undang-Undang 

RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah semua barang 

yang dibeli atau diperoleh atas APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. Selanjutnya. dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun  

2006, dari pengertian BMN  yang berasal dari perolehan lainnya yang sah 

dimaksud dirinci dalam 4 bagian, meliputi : (a) barang yang diperoleh dari 

hibah/sumbangan/sejenisnya, (b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan 

perjanjian/kontrak, dan (d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dimaksud pengelola Barang Milik 

Negara/Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah. Barang Milik Negara dapat dikategorikan sebagai aset lancar dan 

aset non-lancar. 

Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi : 
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Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, penggunaan, 

Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, 

Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian. 

2.3 Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang  Milik Negara  

(SIMAK-BMN)   

SIMAK-BMN  merupakan sistem terpadu yang merupakan gabungan 

prosedur manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi 

untuk mendukung penyusunan neraca. Perolehan Barang Milik Negara yang 

diakui secara sah dapat diperoleh dari hibah/sumbangan, dari pelaksanaan 

perjanjian/kontrak, berdasarkan ketentuan UU dan dari keputusan pengadilan. 

Berikut ini adalah aset-aset tetap yang termasuk dalam perhitungan SIMAK-

BMN: 

1. Tanah  

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan 

dalam kondisi siap pakai. 

2. Peralatan dan Mesin  

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat 

elektronik dan seluruh investaris kantor yang nilainya signifikan dan masa 

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 
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3. Gedung dan Bangunan  

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli 

atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. 

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun 

oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. 

BMN  yang termasuk dalam kategori ini adalah Jalan dan Jembatan, 

Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan. 

5. Aset Tetap Lainnya  

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke 

dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, 

Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. BMN  yang termasuk 

dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakan/buku, Barang Bercorak 

Keseinian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. 

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses 

pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi 

dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau 

pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum 

selesai. 
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7. Aset Bersejarah 

Aset bersejarah tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

8. Aset Tetap dalam Renovasi  

Aset tetap dalam renovasi terjadi bila instansi telah melakukan renovasi atas 

gedung kantor yang bukan miliknya. Secara umum, apabila renovasi gedung 

kantor telah mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung 

kantor, maka pengeluaran belanja tersebut sebagai aset tetap dalam renovasi 

pada akun aset tetap lainnya di neraca instansi yang bersangkutan. 

Kodesifikasi Aset Tetap Dalam Renovasi telah diakomodir dalam PMK 

Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN . 

2.4  Aset Tetap 

Aset tetap adalah aktiva yang sifatnya berwujud dan tidak berwujud yang 

diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang 

digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam 

rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu 

tahun. Definisi aset tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 16 paragraf 

06 aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki utnuk digunakan dalam produksi 

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

tujuan administratif, serta diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu 

periode. 

Contoh dari aset tetap adalah tanah, bangunan, peralatan dan kendaraan 

yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya bukan ditujukan untuk dijual 

kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Apabila entitas membeli tanah 
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dengan tujuan akan dijual kembali karena entitas meyakini tanah tersebut akan 

mengalami peningkatan nilai, maka tanah tersebut bukan merupakan aset tetap, 

tetapi merupakan properti investasi (PSAK 13 Properti Investasi). Jika entitas 

bergerak di bidang jual beli mobil, maka mobil yang diperoleh entitas dengan 

tujuan untuk dijual kembali merupakan persediaan (PSAK 14 Persediaan), bukan 

aset tetap. 

2.2.1 Perolehan Aset tetap 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan paragraf 07 

dinyatakan biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya  

jika : (a) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa 

depan hari aset tersebut, dan (b) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 

Menurut Raja Adri Setiawan (2012:152-168), bahwa cara untuk mendapatkan aset 

tetap adalah sebagai berikut : 

1. Pembelian Tunai  

Aset tetap yang dibeli dengan tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan 

untuk pembelian tersebut, ditambah dengan biaya-biaya lain sehubungan 

pembelian tersebut. Bila ada potongan harga atau diskon maka harus dikurangi 

dari nilai perolehan. Tetapi jika diskon tersebut tidak diambil maka perusahaan 

harus melaporkannya sebagai discount lost.  

2. Pembelian Angsuran 

Ada kalanya suatu aset tetap dibeli secara angsuran. Dalam hal demikian, 

kontak pembelian dapat menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukann dalam 

sekian kali angsuran dan terhadap saldo yang belum bayar dikenakan bunga. 

Penbelian secara kredit merupakan salah satu cara untuk memperoleh suatu aset. 
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Akan tetapi dengan cara ini timbulan pembayaran yang akan diangsur guna 

melunasi hutang akibat pembelian kredit ini. 

3. Penerbitan Surat-surat Berharga 

Aset tetap yang diperoleh melalui penerbitan surat berharga (misalnya 

penerbitan saham ataupun obligasi), maka harga dari aset tetap tidak bisa diukur 

secara tepat. Jadi dasar pencatatan yang mungkin digunakan adalah nilai pasar 

berharga yang diterbitkan. Jika nilai pasar dari surat berharga yang ditukarkan 

tidak dapat ditentukan, maka nilai pasar aset tetap harus ditentukan oleh appraisal 

yang independen, dan dari hasil penilaian tersebut digunakan sebagar dasar 

mencatat aset dan penerbitan surat berharga. 

4. Pertukaran dengan Aset Lain 

Jenis pertukaran aset dapat dilakukan ke dalam dua macam kasus yaitu : 

a. Pertukaran Aset Sejenis 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pertukaran aset sejenis ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Nilai pasar tetap yang akan dipertukarkan tidak diketahui; 

2) Aset tetap yagn ditukarkan adalah sejenis. 

Pencatatan untuk transaksi untuk pertukaran aset tetap sejenis ini 

adalah keuntungan dikurangkan pada harga aset tetap, sedangkan kerugian 

dibebankan dalam tahun berjalan. Contohnya, pertukaran peralatan lam 

dengan peralatan baru.  

b. Pertukaran Aset Tidak Sejenis  

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pertukaran aset tidak sejenis 

adalah sebagai berikut : 
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1) Aset yang dipertukarkan tidak sejenis; 

2) Aset terserbut sejenis, tetapi tidak termasuk dalam Producitng Assets; 

3) Cost kedua aset tersebut diketahui nilai pasarnya. 

Pencatatan untuk transaksi pertukaran aset tidak sejenis ini adalah 

keuntungan atau kerugian dibebankan dalam tahun berjalan. Contohnya 

perukaran tanah dengan mesin. 

5. Perolehan Aset Tetap dengan Konstruksi Sendiri 

Ada beberapa aset tetap yang dibuat atau dirakit sendiri oleh perusahaan 

untuk digunakan sendiri. Aset tetap dicatat pada harga perolehannya, termasuk 

semua pengeluaran yang terjadi untuk membuat aset dan mempersiapkan aset 

tersebut untuk digunakan dalam kegaitan operasional perusahaan. Semua biaya 

yang dapat dikaitkan dengan konstruksi dapat dibebankan ke aset tersebut antara 

lain : biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya konstruksi, biaya asuransi 

selama masa pembangunan, dan biaya kontraktor. Selain itu, biaya bunga atas 

pinjaman terjadi akibat pembiayaan pembangunan atau perakitan aset terseut 

harus dimasukkan sebagai biaya perolehan aset. 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntasni Keuangan No 16 paragraf 22 

mengemukakan biaya perolehan suatu aset yang sama sebagaimana perolehan aset 

dengan pembelian. Jika entitas membuat aset serupa untuk dijual dalam usaha 

normal, biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya pembangunan aset 

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

internal dieliminasi. Demikian pula jumlah abnormal yang terjadi dalam 

pemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain dalam proses 

konstruksi aset yang dibangun sendiri tidak termasuk biaya perolehan aset. 
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Adapun alasan yang menjadi pendorong perusahaan untuk membangun atau 

membuat sendiri aset tetap yang diperlukan dalam kegaitan operasionalnya 

antaralain : unutk menekankan biaya konstruksi dengan memanfaatkan fasilitas 

yang menganggur dan keinginan untuk mendapatkan mutu yang lebih baik.  

6. Perolehan Aset Tetap dari Sumbangan 

Ketika aset diperoleh melalui sumbangan (donation), tidak ada biaya yang 

dapat digunakan sebagai dasar perhitungannya. Meskipun ada pengeluaran guna 

memperoleh aset, biasanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai aset 

tersebut. Saat sumber daya yang berharga ditemukan pada lahan yang telah 

dimiliki, penemuan (discovery) ini akan meningkatkan nilai aset. Tetapi, karena 

harga perolehan tanah tidak dipengaruhi oleh penemuan tersebut maka kenaikan 

tersebut biasanya diabaikan. 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi No 61 paragraf 02, adalah hibah 

yang terkait dengan aset adalah hibah pemerintah yang kondisi utamanya adalah 

bahwa entitas yang memenuhi syarat harus melakukan pembelian, membangun 

atau membeli aset jangka panjang, kondisi tambahan mungkin juga ditetapkan 

dengan membatasi jenis atau lokasi aset atau periode aset tersebut diperoleh atau 

dimiliki.  

7. Perolehan Aset Tetap dengan cara Sewa Guna Usaha (Leasing) 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi No 30 paragraf 04, sewa adalah 

suatu perjanjian dimasna lessor memberikan kepada lesse hak untuk 

menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai 

imbalannya, lesse melakukan pembayawan atau serangkaian pembayaran kepada 

lessor.  
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2.2.2 Penyusutan Aset tetap 

Pengertian penyusutan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No 17 paragraf 6 yaitu penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah 

yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Menurut Raja 

Andri Surya (2012:173), penyusutan adalah alokasi jumlah yang dapat disusutkan 

dari suatu aset sepanjang masa manfaat yang estimasi. Jumlah yang dapat 

disusutkan dari suatu aset adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset 

tersebut dikurangi dengan estimasi nilai sisa (salvage value) aset tersebut pada 

akhir masa manfaat. 

2.2.3 Metode Penyusutan Aset tetap 

1. Metode Garis Lurus 

Merupakan metode yang paling sederhana mengasumsikan adanya 

penggunaan yang konsisten dari suatu aset selama masa manfaatnya. 

Metode ini merupaka metode yang mendasarkan alokasi dari fungsi waktu 

penggunaan aset. Berdasarkan metode ini biaya depresiasi dihitung dengan 

mengalokasikan nilai aset yang didepresiasikan selama masa manfaat aset 

secara sama untuk setiap periode. Untuk menghitung biaya depresiasi 

digunakan rumus sebagai berikut. 

 (Biaya Perolehan Aset – Nilai Residu) 

Biaya Depresiasi =  Masa Manfaat Aset 
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2. Metode Pembebanan Menurun 

Metode pembebanan menurun memberikan pembebanan biaya depresiasi 

yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dari umur aset dan pembebanan 

yang rendah pada tahun-tahun pada tahun akhir. Dua metode yang sering 

kali digunakan entitas dalam pembebanan menurun adalah metode jumlah 

angka tahun (sum of the years’ digits method) dan metode saldo menurun 

(declining balance method). 

Metode jumlah angka tahun merupakan merode depresiasi yang 

dihasilkan dari penghapusbukuan yang bersifat dimana biaya depresiasi 

tahunan ditentukan dengan mengalikan biaya depresiasi dengan fraksi tahun 

sebagai tarif pembebanan depresesiasi. Tarif pembebanan depresiasi 

merupakan rasio dengan denominatornya adalah jumlah tahun 

penggunanaan aset. Untuk menghitung biaya depresiasi digunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

Biaya depresiasi  = Fraksi Depresiasi x (Nilai Perolehan Aset – Nilai Residu) 

 

Metode saldo menurun merupaka metode yang membebankan depresiasi 

dengan nilai yang lebih tinggi pada awal periode dan secara gradual akan 

berkurang pada tahun-tahun selanjutnya. Pada metode ini beban depresiasi 

merupakan perkalian buku aset dengan tarif depresiasi yang dinyatakan 

dengan presentase dimana besarnya presentase biasanya dua kali lipat dari 

presentase garis lurus. Berbeda dengan metode sebelumnya, pada metode ini 

nilai yang didepresiasikan tidak dikurangkan dengan nilai residu (niali 
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perolehan aset). Cara menghitung biaya depresiasi digunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

Biaya Depresiasi  =  Nilai Buku Awal Tahun x Tarif Saldo Menurun  

3. Metode Jumlah Unit  

Metode ini mengasumsikan pembebanan depresiasi sebagi fungsi dari 

penggunaan atau produktivitas aset, bukan dilihat dari waktu penggunaan 

aset. Berdasarkan metode umur ini dari aset akan didepresiasikan 

berdasrkan jumlah output yang diproduksi (unit produksinya) atau 

berdasarkan input yang digunakan (seperti jam kerja). Metode ini sangat 

tepat digunakan untuk aset yang memiliki kapasitas yang menurun seiring 

dengan penggunaannya. Untuk menghitung biaya depresiasi dengan metode 

unit produksi digunakan rumusan sebagai berikut : 

 

Biya Depresiasi = (Biaya Perolehan Aset – Nilai Residu) x Jam Penggunaan 

     Estimasi Jam Penggunaan Total 

 

2.2.4 Pelepasan Aset Tetap 

Aset tetap yang tidak lagi digunakan dapat dibuang, dijual, atau 

dipertukarkan dengan aset tetap lainnya. Rincian ayat jurnal untuk mencatat 

pelepasan tersebut akan berbeda-beda. Akan tetapi, dalam semua kasus, nilai buku 

aset harus dihapus dari akunnya. Ayat jurnal untuk kepentingan ini akan mendebit 

akun akumulasi penyusutan sejumlah saldo pada tanggal pelepasan aset dan 

mengkredit akun akumulasi penyusutan sejumlah saldo pada tanggal pelepasan 

aset dan mengkredit akun aset sebesar biaya asetnya. 
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Aset tetap tidak boleh dihapus dari akun hanya karena aset tersebut sudah 

habis disusutkan. Jika aset masih digunakan oleh perusahaan, biaya dan akumulasi 

penyusutannya tetap dicatat dalam buku besar untuk menjaga akuntabilitas aset 

dalam buku besar. Jika nilai buku aset dipindahkan dari buku aset, akun tidak 

akan menyimpan bukti keberadaan aset yang masih berlangsung. Selain itu, data 

biaya dan akumulasi penyusutan untuk aset tersebut sering kali masih dibutuhkan 

untuk keperluan menghitung pajak bangunan dan pajak penghasilan. 

1. Membuang Aset Tetap  

Saat aset tetap tidak lagi berguna bagi perusahaan dan tidak memiliki nilai 

residu atau nilai pasar, aset tersebut akan dibuang. Sebagai ilustrasi, diasumsikan 

bahwa peralatan yang diperoleh dengan biaya Rp25.000.000 telah habis 

disusutkan per 31 Desember, akhir tahun fiskal sebelumnya.  

2. Menjual Aset Tetap 

Ayat jurnal untuk mencatat penjualan aset tetap sama dengan ayat jurnal 

dalam contoh sebelumnya, kecuali kas atau aset lainnya yang diterima juga harus 

dicatat. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku aset, transaksi tersebut 

menghasilkan laba. Jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, berarti terdapat rugi. 

3. Pertukaran Aset Tetap Yang Serupa  

Ada kemungkinan aset tetap yang dimiliki perusahaan sebelum umur 

ekonomisnya habis, akan ditukar dengan aset tetap lain, baik yang sejenis ataupun 

tidak. Juga ada kemungkinan dalam transaksi pertukaran tersebut salah satu pihak 

yang terlibat harus menambah sejumlah uang tunai sebagai tambahan dalam 

pertukaran. 

Jika suatu aset diukur dengan aset lain, maka harus dihitung nilai buku aset 

tetap tersebut, yaitu harga perolehan aset tetap dikurangu dengan akumulasi 
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penyusutan aset tetap bersangkutan. Nilai buku aset tetap ditambah dengan jumlah 

uang tunai yang harus diberikan (jika ada) merupakan nilai pengeluaran total dari 

pihak perusahaan. Nilai pengeluaran tersebut harus dibandingkan dengan harga 

pasar aset tetpa yang baru. Selisihnya merupakan laba atau rugi yang baru, berarti 

terjadi kerugian transaksi pertukaran. Jika nilai total pengeluaran lebih kecil dari 

harga pasar aset tetap yang baru, berarti diperoleh keuntungan dari transaksi 

pertukaran tersebut. 


