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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Bank 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 “Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Kasmir (2012: 13) mendefinisikan bank sebagai berikut : 

“Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang kegiatannya 

menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa bank. Hal ini 

berarti bahwa bank merupakan media penyalur antara dua belah pihak. Pihak 

yang satu merupakan pihak pemberi pinjaman dan pihak kedua adalah pihak 

penerima pinjaman”. 

2.2.1. Jenis Bank 

Undang–Undang  Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992 dan telah ditegaskan 

kembali dengan keluarnya Undang – Undang RI No. 10 Tahun 1998 telah 

menjelaskan bahwa jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu: 

1. Bank Umum 

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa 

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensial dan atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalamkegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran”. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat
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memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah 

operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri 

(cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (Commercial Bank).  

Kegiatan yang dilakukan bank umum (Kasmir, 2012: 37) ada tiga yaitu 

funding (menghimpun dana dari masyarakat), lending (menyalurkan dana ke 

masyarakat), Service (memberikan jasa lainnya). 

a. Menghimpun dana (Funding) 

Kegiatan menghimpun dana ini bisa berbentuk simpanan giro (demand 

deposit), simpanan tabungan (saving deposit) dan simpanan deposito (time 

deposit). 

b. Menyalurkan dana (Lending) 

Kegiatan menyalurkan dana ini bisa berbentuk kredit investasi, kredit 

modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, kredit produktif. 

c. Memberikan jasa lainnya (service) 

Jasa yang diberikan oleh bank beraneka ragam diantaranya adalah 

menerima setoran–setoran (pajak, telepon, air, listrik), pembayaran –

pembaran (gaji, dividen, bonus/hadiah), transfer, inkaso, kliring dan 

sebagainya. 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang–Undang Nomor 10 Tahun 

1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 
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berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa perbankkan yang ditawarkan 

BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. 

Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dana dan penyalurna dana 

saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang menerima simpanan giro. 

2.2.Pengertian Akuntansi 

Para ahli telah banyak berpendapat mengenai definisi akuntansi.  Dibawah ini 

pendapat para ahli mengenai akuntansi. 

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) mendefiniskan 

“akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara 

tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian–kejadian yang 

umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil- hasilnya”.(Harahap, 

2002: 4) 

Bambang Sudibyo berpendapat bahwa  “akuntansi itu adalah proses mengubah 

data atau bukti–bukti transaksi menjadi model informasi yang lebih bermanfaat 

bagi para pemakainya”.(Harahap, 2002: 5). 

Warren (2005:10) menjelaskan bahwa secara umum, akuntansi dapat didefinisikan 

sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. 

 



11 

 

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan 

informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan 

berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya 

(Kartikahadi, 2012 : 5) 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan 

proses mengolah data mulai dari mengidentifikasi , mengukur, dan menyampaikan 

dari tidak bisa dipahami hingga menjadi laporan keuangan yang akan digunakan 

oleh pihak – pihak berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan ke 

depannya.  

2.3.Aset Tetap 

Aset Tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan No.16 “aset tetap adalah aset 

berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang digunakan dalam operasi 

perusahaan, tidak dimaksudkan untuk  dijual dalam rangka kegiatan normal 

perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”. 

 

Kartikahadi (2012:317) mendefinisikan bahwa : 

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan  dalam  

produksi atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan 

administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

Hal ini berarti bahwa aset tetap merupakan aset yang ada untuk operasional 

perusahaan. Aset yang digunakan untuk dijual kembali bukan kategori aset 

tetap. 
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2.3.1. Karakteristik Aset Tetap 

Aset tetap memiliki karakter tersendiri. Suatu aset dapat dikatakan sebagai 

aset tetap  jika memenuhi karakteristik aset tetap. Karaketristik aset tetap  dalam 

PSAK 16 adalah : 

1. Aset tersebut digunakan dalam operasi. Hanya aset yang digunakan dalam 

operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aset 

tetap (misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh dealer mobil atau 

dijual kembali yang dihitung sebagai persediaan). 

2. Aset tersebut memiliki masa (umur) manfaat yang panjang. Lebih dari satu 

periode. 

3. Aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap memiliki ciri substansi 

fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset tak berwujud seperti hak 

paten dan merek dagang. 

2.3.2. Harga Perolehan Aset tetap 

PSAK 16 menyebutkan bahwa yang dapat diatribusikan ke dalam aset tetap 

sebagai biaya perolehan aset adalah : 

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak 

dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain 

2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara  langsung untuk membawa 

aset  tetap ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tetap siap 

digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. 
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3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan 

restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset 

tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama 

periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasikan persediaan 

2.3.3. Biaya Terkait Penggunaan Aset 

Selama penggunaan aset tetap terdapat beberapa jenis biaya yang terjadi 

sehubungan dengan pemanfaatan aset tetap, yang disebut dengan biaya 

selanjutnya atau biaya setelah perolehan awal yang umumnya dapat 

dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Biaya perbaikan dan pemeliharaan 

Biaya perbaikan dan pemeliharaan aset tetap beraneka ragam. Biaya 

yang termasuk dalam kelompok  biaya ini adalah  biaya–biaya tenaga kerja 

dan habis pakai (consumables) sehubungan dengan kegiatan perawatan 

sehari–hari aset tetap. Biaya perbaikan dan pemeliharaan tidak boleh 

diakui sebagai biaya aset tetap, namun harus langsung diakui sebagai 

beban dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. 

b. Biaya Penggantian  

Bagian tertentu dari aset tetap mungkin perlu diganti secara periodik. 

Biaya penggantian ini dapat menjadi bagian dari biaya aset tetap jika 

memenuhi kriteria pengakuan aset tetap, yaitu terdapat manfaat ekonomi 

dari aset tetap yang akan mengalir ke entitas dan biaya perolehannya dapat 
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diukur secara andal. Jika tidak memenuhi kriteria maka tidak tergolong 

pada kelompok biaya ini. 

c. Biaya Inspeksi Teratur 

Untuk dapat mempertahankan kinerja dari suatu aset, perlu dilakukan 

inspeksi secara teratur yang memerlukan biaya yang cukup signifikan. 

Biaya terkait dengan inspeksi ini dapat dikapitalisasi pada nilai aset tetap 

jika memenuhi pengakuan aset tetap. Dalam setiap inspeksi signifikan 

yang dilakukan, biaya inspeksi ini diakui dalam jumlah tercatat aset tetap 

sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. 

PSAK 16 mengatur bahwa jika pengganti bagian signifikan dari suatu aset, 

maka nilai tercatat dari bagian yang diganti harus harus dihentikan pengakuannya 

(dikeluarkan dari nilai tercatat aset tetap) dan nilai bagian pengganti ditambahkan 

kedalam nilai tercatat aset tetap. Sisa nilai tercatat bagian yang diganti diakui 

sebagai beban periode berjalan. 

2.3.4. Pengukuran Aset Tetap Setelah Harga Perolehan 

Aset tetap setelah dibeli dan siap digunakan akan diukur nilainya. Metode 

yang dipakai dalam PSAK 16 mengatur untuk menggunakan dua metode ini : 

a. Metode Biaya 

Metode biaya ini adalah metode pencatatn aset tetap setelah pengakuan. 

Aset setelah diakui sebagai suatu aset tetap dicatat sebesar harga perolehan 

dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. 

Berikut merupakan ilustrasi perhitungan metode biaya 
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Misal : Biaya Perolehan    500.000.000 

        Akumulasi Penyusutan   (50.000.000) 

       Akumulasi Rugi Penurunan Nilai  (10.000.000) 

      Peralatan–neto    440.000.000 

b. Metode Revaluasi 

Aset tetap yang telah diakui sebagai aset tetap maka harus dicatat pada 

jumlah revaluasiannya. Revaluasi yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi 

dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang 

terjadi setelah tanggal revaluasi. Nilai wajar dalam PSAK 16 adalah 

jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak–pihak 

yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu 

transaksi dengan wajar (arm’s length transaction). 

2.4.Penyusutan 

 Pendapat para ahli mengenai definisi penyusutan adalah sebagai berikut : 

Menurut Kartikahadi (2012:344) “Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya 

perolehan suatu aset tetap sedemikian sehingga jumlah yang dapat disusutkan dari 

suatu aset tetap dapat dialokasikan secara sistematis selama masa manfaatnya”. 

PSAK 16 paragraf  6 mendefinisikan bahwa “Penyusutan adalah alokasi 

sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa 

manfaatnya”. 
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Penyusutan menurut Martani (2012:312) “Penyusutan adalah metode 

pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis 

selama periode manfaat dari aset tersebut”. 

Penyusutan terhadap aset tetap dimulai ketika aset tersebut telah siap 

digunakan yaitu telah berada pada lokasi dan kondisi yang dibutuhkan untuk 

beroperasi sesuai dengan tujuan manajemen. Oleh karena itu, apabila terdapat aset 

yang pada dasarnya telah siap digunakan namun belum siap digunakan  maka 

suatu entitas tetap harus membebankan biaya penyusutan aset tersebut. Begitu 

pula ketika aset tetap  tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya untuk 

periode tertentu, suatu entitas harus tetap membebankan biaya penyusutan , 

kecuali entitas tersebut menggunakan unit produksi sebagai dasar pengalokasian 

biaya aset tetapnya dan entitas tidak melakukan produksi pada tahun tersebut. 

2.4.1. Ruang lingkup akuntansi penyusutan 

PSAK 16 mensyaratkan bahwa setiap bagian dari aset tetap yang memiliki 

biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset dan 

yang masa manfaat dan/atau pola penggunaanya berbeda disusutkan secara 

terpisah (paragraf 43). Sebagai ilustrasi, sebuah bangunan dengan masa manfaat 

50 tahun dan eskalator di dalamnya dengan masa manfaat 10 tahun disusutkan 

secara terpisah. Selain hal di atas, PSAK 16 mensyaratkan bahwa penyusutan aset 

yang dapat disusutkan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan dan 

bahwa penyusutan itu dihentikan hanya pada saat aset itu diklasifikasikan sebagai 
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“dimiliki untuk dijual” berdasarkan PSAK 58 (PSAK 16 paragraf 55). Dengan 

demikian penyusutan tidak dihentikan apabila suatu aset tidak sedang digunakan 

atau tidak lagi digunakan, kecuali jika aset telah sepenuhnya disusutkan. (Juan, 

2012 : 350).Hak atas tanah yang mempunyai manfaat tidak terbatas sesuai dengan 

ISAK 25 dalam PSAK 16 tidak dapat disusutkan seperti aset tetap lainnya 

2.4.2. Penentuan beban penyusutan 

Penentuan beban penyusutan memperhatikan  beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan. Menurut Juan (2012: 351) faktor yang menentukan beban 

penyusutan ada tiga yaitu : 

a. Jumlah yang dapat disusutkan 

 Jumlah yang dapat disusutkan dari aset yang dapat disusutkan 

didefinisikan dalam PSAK 16 paragraf 6 sebagai  “biaya dikurangi 

estimasi nilai residuatau nilai sisa”. Definisi ini juga mencakup “jumlah 

lain pengganti biaya perolehan “. 

Nilai residu didefiniskan dalam paragraf 6 sebagai jumlah neto yang 

akan diperoleh perusahaan dari pelepasan suatu aset jika aset itu telah 

mencapai akhir masa manfaatnya dan telah beroperasi dalam kondisi yang 

diharapkan di akhir masa manfaatnya  

b. Estimasi Masa manfaat 

Masa manfaat didefinisikan  dalam PSAK 16 paragraf 6 sebagai suatu 

periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh perusahaan, atau 
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sebagai jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh 

dari aset tersebut oleh perusahaan. 

Faktor–faktor yang  mempengaruhi masa manfaat menurut Juan (2012 : 

352)  dalam  bukunya “ Panduan Praktis SAK berbasis IFRS” ada empat 

yaitu : 

Fisik   :  Kerusakan fisik mengakhiri masa manfaat suatu aset apabila 

 menyebabkan  aset itu tidak dapat menjalankan fungsinya 

sesuai harapan, sehingga membatasi masa manfaatnya. 

Teknologi : Kemajuan teknologi dapat menyebabkan suatu aset

 kadaluarsa atau tidak mampu menjalankan fungsi yang 

diharapkan sehingga mengakhiri masa manfaatnya. 

Hukum  :  Hal ini berkaitan dengan sewa aset yang mempunyai masa 

 manfaat tertentu. Masa manfaatnya sangat terbatas dari 

lama waktu penyewaan tersebut 

Ekonomi  : Faktor ekonomi dapat menyebabkan suatu aset yang kondisi 

fisiknya masih bagus tidak lagi bermanfaat karena 

penggunaannya tidak efektif  biaya. 

Menurut Martani (2012:315) faktor yang mempengaruhi masa manfaat 

suatu aset tetap ada tiga yaitu : 

1. Ekspektasi pengunaan aset 

2. Keusangan teknis dan komersial dari aset tersebut karena 

perubahan teknologi atau pasar aset 
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3. Pembatasan legal atau penggunaan aset, seperti tanggal 

kadaluarsa penggunaan aset yang tertera dalam suatu kontrak 

c. Metode Penyusutan 

Faktor yang ketiga adalah metode alokasi jumlah yang dapat disusutkan 

sepanjang masa manfaat.  

2.5.Metode Penyusutan 

Metode penyusutan mempunyai banyak macam tergantung pihak entitas 

menggunakan metode yang mana yang sesuai dengan entitas tersebut. Metode 

yang dipakai entitas harus mencerminkan ekspektasi dari pola penggunaan aset. 

Pola penggunaan suatu aset merupakan fungsi dari waktu atau fungsi dari 

pengunaan secara fisik. 

PSAK 16 mengatur metode yang dipakai dalam mengalokasikan jumlah 

tersusutkan dari aset tetap. Metode tersebut sebagai berikut : 

2.5.1. Metode Garis Lurus 

Metode ini akan menghasilkan pembebanan yang konstan selama masa 

manfaat aset bila estimasi nilai residu aset tidak berubah dan tidak terjadi 

penurunan nilai aset. Metode ini merupakan metode yang mendasarkan alokasi 

dari fungsi waktu penggunaan aset. Biaya penyusutan dihitung dengan 

mengalokasikan nilai aset yang disusutkan selama masa manfaat aset secara sama 

untuk setiap periodenya. 

Rumus perhitungan biaya penyusutan dengan metode garis lurus : 
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Biaya Penyusutan =     (Biaya perolehan aset – nilai residu) 

                             Masa Manfaat Aset 

Jurnal untuk mencatat biaya penyusutan adalah 

(D) Biaya Penyusutan  xxx 

(K) Akumulasi Penyusutan   xxx 

Ilustrasi : PT Makmur mempunyai aset tetap dengan jumlah aset tetap yang dapat 

 disusutkan senilai Rp 420.000.000. Taksiran  umur residu dari aset ini 

 adalah Rp 50.000.000 dengan masa manfaat 10 tahun. 

 Perhitungan :       Biaya penyusutan =     420.000.000 – 50.000.000 

        5 

      =74.000.000 per tahun 

 

   Biaya penyusutan per bulan =  74.000.000 / 12 

        =  750.000 

Dengan menggunakan metode ini nilai buku suatu aset akan mengalami 

penurunan dengan tingkat penurunan yang konstan. Nilai buku suatu aset 

merupakan selisih antara biaya perolehan aset dengan nilai akumulasi penyusutan 

dan nilai buku dari aset tetap dari entitas tersebut (Martani, 2012 : 317). 

Berdasarkan data penyusutan PT Makmur tersebut maka akumulasi penyusutan 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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TABEL 2.1 

METODE GARIS LURUS 

 

Nilai Buku 

Awal Tahun 

(Rp) 

Biaya  

Penyusutan 

(Rp) 

Akumulasi 

Penyusutan 

(Rp) 

Nilai Buku 

Akhir Tahun 

(Rp) 

420.000.000 74.000.000 74.000.000 346.000.000 

346.000.000 74.000.000 148.000.000 272.000.000 

272.000.000 74.000.000 222.000.000 198.000.000 

198.000.000 74.000.000 296.000.000 124.000.000 

124.000.000 74.000.000 370.000.000 50.000.000 

Sumber : data olah buku Akuntansi Menengah I berbasis PSAK 

Jurnal yang dibuat oleh accounting PT Makmur untuk menyusutkan 

aset tetapnya misalkan pada tahun pertama  adalah : 

(D) Biaya Penyusutan  74.000.000 

(K) Akumulasi Penyusutan   74.000.000 

Metode penyusutan dengan menggunakan garis lurus ini memiliki beberapa 

kelemahan yaitu mengasumsikan penggunaan ekonomis dan pembebanan biaya 

pemeliharaan dan perbaikan yang selalu sama setiap tahunnya dan adanya tingkat 

pengembalian aset yang semakin meningkat seiring dengan periode penggunaan 

aset karena nilai buku aset yang semakin menurun namun biaya penyusutan yang 

tetap (Martani, 2012 : 317). 

2.5.2. Metode Pembebanan Menurun 

Metode pembebanan menurun ini memberikan pembebanan biaya penyusutan 

yang lebiih tinggi pada tahun–tahun awal dari umur aset dan pembebanan yang 

rendah pada tahun–tahun akhir. 
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Menurut Martani (2012 : 317) metode pembebanan menurun yang sering 

digunakan oleh entitas adalah : 

a. Metode jumlah angka tahun 

Metode ini merupakan metode penyusutanini merupakan metode 

penyusutan yang dihasilkan dari penghapusbukuan yang bersifat menurun 

dimana biaya penyusutan tahunan ditentukan dengan mengalikan biaya 

penyusutan dengan fraksi tahun sebagai tarif pembebanan penyusutan. 

Tarif pembebanan penyusutan menggunakan dua rasio yaitu : 

Rasio denominator : Jumlah tahun penggunaan aset (misalnya aset 

dengan masa manfaat lima tahun memiliki 

denominator  15 (5+4+3+2+1)  

Numerator : Jumlah tahun sisa pada awal tahun yang belum 

disusutkan (misalnya pencatatan beban penyusutan 

pada akhir tahun ketiga maka numeratornya adalah 

3).  

Fraksi pengali pada metode numerator tersebut akan menurun seiring 

waktu dan denominatornya tetap (5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15). Rumus 

untuk menghitung biaya penyusutan adalah : 

 

Biaya Penyusutan = Fraksi Penyusutan x (Nilai perolehan aset – Nilai Residu) 

Jurnal yang dibuat untuk pembebanan biaya penyusutan adalah : 

(D) Biaya Penyusutan   xxx 

(K) Akumulasi Penyusutan   xxx 
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Dengan menggunakan ilustrasi PT Makmur tersebut maka perhitungan 

biaya penyusutan pada akhir tahun ketiga adalah : 

Biaya Penyusutan tahun pertama  = 3    x  370.000.000 

             15   

     =   74.000.000 

Berikut akumulasi penyusutan dengan metode angka tahun : 

Tabel 2.2 

METODE ANGKA TAHUN 

 
Nilai Buku 

Awal Tahun 

(Rp) 

H.Po  Aset 

(Rp) 

Tarif 

Penyusutan 

Biaya 

Penyusutan 

(Rp) 

Akumulasi 

Penyusutan 

(Rp) 

Nilai Buku 

Akhir Tahun 

(Rp) 

420.000.000 370.000.000 5/15 123.333.333 123.333.333 296.666.667 

296.666.667 370.000.000 4/15 98.666.667 222.000.000 198.000.000 

198.000.000 370.000.000 3/15 74.000.000 296.000.000 124.000.000 

124.000.000 370.000.000 2/15 49.333.333 345.333.333 74.666.667 

74.666.667 370.000.000 1/15 24.666.667 370.000.000 50.000.000 

Sumber : Sumber : data olah buku Akuntansi Menengah I berbasis PSAK 

Jurnal yang dibuat oleh accounting PT Makmur untuk menyusutkan 

aset tetapnya misalkan pada tahun kedua adalah : 

(D) Biaya Penyusutan  98.666.667 

(K) Akumulasi Penyusutan   98.666.667 

b. Metode Saldo Menurun 

Menurut Martani (2012 : 318) metode saldo menurun adalah metode 

yang membebankan penyusutan dengan nilai yang lebih tinggi pada awal 

periode dan secara gradual akan berkurang pada tahun–tahun selanjutnya. 

Pada metode ini beban penyusutan merupakan perkalian nilai buku aset 
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dengantarif penyusutan yang dinyatakan dengan persentase dimana 

besarnya persentase biasanya dua kali  lipat dari persentase garis lurus 

(misalkan aset dengan umur 5 tahun memiliki tarif 40%, dua kali tarif 

garis lurus sebesar 1/5 atau 20%) . Berbeda dengan metode sebelumnya 

pada metode ini nilai yang disusutkan tidak dikurangkan dengan nilai 

residunya (nilai perolehan aset). Untuk menghitung biaya penyusutan 

digunakan rumusan sebagai berikut : 

 

Biaya Penyusutan  =  Nilai Buku Awal Tahun  x  Tarif Saldo Menurun 

 

Dengan ilustrasi PT Makmur tersebut maka perhitungan biaya 

penyusutan pada akhir tahun pertama adalah : 

Tarif penyusutan = 2   x    100%  =  2  x  20 %  = 40% 

              5 

Biaya Penyusutan= 470.000.000 x 40 %   =  188.000.000 

Tarif penyusutan dikalikan dua karena metode saldo menurun ganda ini 

adalah dua kali dari tarif garis lurus. Namun, biaya penyusutan di awal 

tahun akan lebih besar. Semakin banyak tahun penyusutan maka semakin 

kecil biaya penyusutannya. Tabel dibawah ini merupakan tabel 

perhitungan akumulasi penyusutan dengan metode saldo menurun : 
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Tabel 2.3 

METODE SALDO MENURUN GANDA 

Sumber : data olah buku Akuntansi Menengah I berbasis PSAK 

Jurnal yang dibuat oleh accounting PT Makmur untuk menyusutkan 

aset tetapnya misalkan pada tahun ketiga adalah : 

(D) Biaya Penyusutan  67.680.000 

(K) Akumulasi Penyusutan   67.680.000 

2.5.3. Metode Unit Produksi 

Metode ini mengansumsikan pembebanan deprsesiasi sebagai fungsi 

dari penggunaan atau produktivitas aset, bukan dilihat dari waktu 

penggunaan aset. Berdasarkan metode ini umur dari aset akan 

didpresiasikan berdasarkan jumlah output yang diproduksi (unit 

produksinya) atau berdasarkan input yang digunakan (seperti jam kerja). 

Metode ini sangat tepat digunakan untuk aset yang memiliki kapasitas 

menurun seiring dengan penggunaannya. Untuk menghitung biaya 

penyusutan dengan metode unit produksi digunakan rumusan sebagai 

berikut : 

 

Nilai Buku  

Aset Awal 

Tahun 

(Rp) 

Tarif Saldo 

Menurun 

(%) 

Biaya 

Penyusutan 

(Rp) 

Saldo 

Akumulasi 

Penyusutan 

(Rp) 

Nilai Buku 

Akhir Tahun 

(Rp) 

470.000.000 40 188.000.000 188.000.000 282.000.000 

282.000.000 40 112.800.000 300.800.000 169.200.000 

169.200.000 40 67.680.000 368.480.000 101.520.000 

101.520.000 40 40.608.000 409.088.000 60.912.000 

60.912.000 40 10.912.000 420.000.000 50.000.000 
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Biaya Penyusutan = (Biaya Perolehan Aset - Nilai Residu) x Jam Penggunaan) 

Estimasi Penggunaan Total 

Jurnal penyusutan yang dibuat adalah sebagai berikut :   

(D) Biaya Penyusutan  xxx 

(K) Akumulasi Penyusutan   xxx 

Apabila dimisalkan pada tahun ini PT Makmur menggunakan aset 

tersebut selama 5.000 jam, maka perhitungan biaya penyusutan adalah 

sebagai berikut  

Biaya Penyusutan = (420.000.000 – 50.000.000) x 5.000  = 37.000.000 

             50.000 

 

Jurnal yang dibuat oleh accounting PT Makmur untuk menyusutkan 

aset tetapnya berdasarkan metode unit produksi adalah : 

(D) Biaya Penyusutan  37.000.000 

(K) Akumulasi Penyusutan   37.000.000 

 

Metode ini sangat tepat digunakan untuk aset yang mengalami 

penurunan nilai ekonomis seiring penggunaanya seperti mesin dan 

peralatan yang produktivitasnya akan menurun dengan semakin tinggi 

tingkat penggunaan. Metode ini tidak cocok diterapkan untuk aset yang 

mengalami penurunan nilai seiring dengan waku penggunaan seperti 

gedung dan bangunan.  
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2.6.Penghentian Pengakuan 

Menurut Martani (2012 : 287) jumlah tercatat aset tetap dihentikan 

pengakuannya pada saat : 

1. Dilepaskan 

2. Tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari 

penggunaan atau pelepasannya.  

 

  


