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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu. 

Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan 

perbedaaannya yang mendukung penelitian ini 

1. Murtianingsih dan Anas (2016) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Murtianingsih dan Anas (2016) 

berjudul the implementation of fair value on short term assesment of biological 

assets bahwa pengakuan Pengakuan ayam peternak yang dilakukan oleh PT. 

Malindo Feedmill Tbk didasarkan pada masa tranformasi biologisnya meliputi 

ayam peternak belum menghasilkan dan ayam peternak telah menghasilkan. 

Ayam peternak menghasilkan merupakan ayam peternak milik perusahaan yang 

masih dalam masa pertumbuhan, sedangkan apabila telah mencapai spesifikasi 

kedalam masa produksi maka perusahaan akan mereklasifikasikan dan mengakui 

ayam peternak belum menghasilkan menjadi ayam peternak menghasilkan. 

2. Amanah, Dian, dan Riska (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Amanah, Dian, dan Riska (2015) pada 

penelitiannya mengenai perbandingan perlakuan akuntansi aset biologis pada PT 

Sampoerna Agro TBk dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk menyatakan 

keduanya memiliki ruang lingkup pelaporan aset bilogis yang hampir sama. Mulai 

dari pengakuan aset biologisnya hingga menjadi persediaan. PT Sampoerna Agro 



14 
 

 

telah mengakui aset biologis sesuai dengan peraturan dari PSAK 16 dan 

P3LKEPP (Bapepam). Sedangkan untuk PT Dharma Satya Nusantara masih 

belum menjabarkan secara jelas terkait dengan perubahan wujud produk 

agrikulturnya, sehingga sulit untuk menentukan nilai dari masing-masing produk 

yang dihasilkan. 

3. Putri dan Sulistryorini (2014) 

 Menurut Putri dan Sulistryorini (2014) yang melakukan penelitian 

analisis perbandingan dan pengungkapan aset biologis berupa tanaman kelapa 

sawit menyatakan bahwa PT. Astra Agro Lestari, Tbk menggunakan acuan 

P3LKEPP (Bapepam) dan PSAK 16 tentang Aset tetap sebagai acuannya. Karena 

penerapan International Accounting Standard 41 dianggap berpengaruh terhadap 

perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset 

biologis pada perusahaan agrikultur sehingga bedampak pada penyajian laporan 

keuangan perusahaan dikarenakan adanya penerapan nilai wajar pada aset 

biologis. 

4. Tyas, Esti dan Nurul (2013) 

Tyas, Esti dan Nurul (2013) dalam penelitiannya mengenai aset 

biologis pada Koperasi “M” menyatakan bahwa perlakuan akuntansi dalam 

melaporkan aset biologis yang dimiliki masih belum semuanya dilakukan sesuai 

dengan SAK ETAP. Beberapa hal yang sesuai dengan SAK ETAP yaitu 

perlakuan akuntansi mengenai pengakuan akun Tanaman Belum Menghasilkan 

(TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM) serta pengukuran menggunakan metode 

biaya historis dalam pengakuan biaya terkait aset-aset biologis. 
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5. Ike (2013) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ike (2013) mengenai perlakuan 

akuntansi aset biologis pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) menyatakan 

bahwa berbeda dengan prinsip yang dianjurkan oleh IAS 41 yang menyatakan 

bahwa aset biologis diukur menggunakan nilai wajar namun pada perusahaan ini 

aset biologis diukur menggunakan nilai historis dengan alasan metode ini lebih 

terukur sehingga dapat memberikan informasi yang lebih andal. Pengukuran 

mengenai aset biologis pada perusahaan ini dianggap masih belum mampu 

memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan, karena 

nilai yang dicantumkan masih belum mampu menunjukkan nilai yang sebenarnya 

yang dimiliki oleh aset biologis tersebut. 

6. Adita dan Endang (2012) 

Adita dan Endang (2012) menyatakan dalam penenlitiannya mengenai 

analasis penerapan International Accounting Standard 41 pada PT Sampoerna 

Agro, Tbk bahwa dampak yang siginifikan pada penerapan International 

Accounting Standard 41 ialah pada penyajian laporan keuangan terkait aset 

biologis yang dimiliki oleh PT Sampoerna Agro Tbk. Sebelum dilakukan 

penerapan IAS 41 perusahaan ini masih mengakui adanya akumulasi penyusutan 

untuk aset biologis yang dimiliki. Sedangkan setelah dilakukannya penerapan IAS 

41, perusahaan tidak mengakui adanya akumulasi penyusutan untuk aset biologis. 

PT Sampoerna Agro Tbk sudah mulai mengakui aset biologis yang dimilikinya 

dengan menerapkan metode nilai wajar (fiar value), meskipun perusahaan ini 

dalam pengukuran aset bilogis masih belum menggunakan nilai wajar. 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Persamaan Perbedaaan 

1 Murtianingsih dan 

Anas (2016) 

Menganalisis 

perlakuan akuntansi 

aset biologis 

Sampel yang digunakan 

berupa entitas yang ada 

dalam bidang ayam 

peternak yaitu PT 

Malindo Feedmil, Tbk 

2 Amanah, Dian, dan 

Riska (2015) 

Menganalisis 

perlakuan akuntansi 

aset biologis 

Perbedaan Sampel dan 

teknis analisis data yang 

mana penelitian ini 

melakukan teknik 

analisis perbandingan 

pada dua entitas bisnis 

3 Putri dan 

Sulistryorini (2014) 

Menganalisis 

perlakuan akuntansi 

aset biologis 

Sampel yang digunakan 

berupa entitas yang ada 

dalam bidang 

perkebunan yaitu PT 

Astra Agro Lestari, Tbk 

4 Tyas, Esti dan 

Nurul (2013) 

Menganalisis 

perlakuan akuntansi 

aset biologis 

Sampel yang digunakan 

berupa entitas yang ada 

dalam perkebunan yaitu 

BUMN Perkebunan 

5 Ike (2013) Menganalisis 

perlakuan akuntansi 

aset biologis 

Sampel yang digunakan 

berupa entitas milik 

negara dan aset biologis 

yang diteliti berada pada 

sektor perkebunan 

6 Adita dan Endang 

(2012) 

Menganalisis 

perlakuan akuntansi 

aset biologis 

Sampel yang digunakan 

berada pada sektor 

perkebunan, dan analisis 

data yang digunakan 

merupakan analisis 

perbandingan 
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2.2.   Landasan Teori 

Landasan teori dalam penelitian memiliki peran sangat besar dalam 

pelaksanaan penelitian. Karena teori dengan unsur ilmiah-ilmiah yang akan 

mencoba menerangkan fenomena-fenomena sosial yang menjadi pusat perhatian 

peneliti (Masri dan Sofyan, 1989:37). Penelitian kualitatif adalah riset yang 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan 

induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian 

kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian 

sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk 

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan 

pembahasan hasil penelitian (Bogdan, 1984:64). 

2.2.1. Teori Fenomenologi 

Teori ini dikemukakan oleh Husserl bahwa realitas yang ada bersifat 

subyektif dan sangat bergantung dari cara orang memandang dan memahami 

sehingga hasilnya dapat berbeda pada setiap orang (David, 409: 2007). Dalam 

pemikiran Husserl, konsep fenomenologi itu berpusat pada persoalan tentang 

kebenaran. Baginya fenomenologi bukan hanya sebagai filsafat tetapi juga sebagai 

metode, karena dalam fenomenologi kita memperoleh langkah-langkah dalam 

menuju suatu fenomena yang murni. Husserl yakin bahwa ada kebenaran bagi 

semua dan manusia dapat mencapai kebenaran itu. Akan tetapi, Husserl melihat 

bahwa sesungguhnya di dalam filsafat itu sendiri tiada kesesuaian dan 

kesepakatan karena tidak adanya metode yang tepat sebagai pegangan yang dapat 

diandalkan. Bagi Husserl metode yang benar-benar ilmiah adalah metode yang 
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sanggup membuat fenomena menampakkan diri sesuai dengan realitas yang 

sesungguhnya tanpa memanipulasinya. Ada suatu slogan yang terkenal di 

kalangan penganut fenomenologi, yaitu: zu den sachen selbst (terarah kepada 

benda itu sendiri). Dalam keterarahan benda itu, sesungguhnya benda itu 

sendirilah yang dibiarkan untuk mengungkapkan hakikat dirinya sendiri. 

Berangkat dari proses pemikiran yang demikian, maka lahirlah metode 

fenomenologis (David, 411: 2007). 

2.2.2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 16) 

PSAK 16 menjelaskan aset tetap merupakan aset berwujud yang 

digunakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa dan diharapkan dapat 

digunakan lebiih dari satu periode. Aset tetap diperoleh dengan mengeluarkan 

biaya dari kas perusahaan atau menggunakan hutang. Biaya-biaya yang timbul 

atas perolehan aset tetap dipsebut biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan 

seluruh jumlah kas yang dibayarkan oleh entitas bisnis sampai aset tetap dapat 

dioperasikan untuk tujuan perusahaan. PSAK 16 mejelaskan seluruh aset tetap 

yang dimiliki oleh entitas bisnis (kecuali tanah) harus memiliki umur manfaat dan 

dilakukan akumulasi penyusutan. Hal ini bertujuan agar aset tetap yang dimiliki 

oleh entitas bisnis dapat memiliki acuan nilai manfaat di masa yang akan datang 

dan dapat dibandingkan. Untuk entitas bisnis di Indonesia, PSAK 16 menjelaskan 

seluruh aset tetap (termasuk aset biologis) harus disajikan sesuai dengan nilai 

perolehan. Hal ini bertujuan agar pengukuran aset tetap dapat dengan mudah 

dipahami dan diukur. 
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Pengakuan Aset Menurut PSAK 

PSAK ETAP menjelaskan dalam PSAK 16 tentang aset tetap bahwa 

pengakuan aset diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan 

mempunyai biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk mendatangkan aset tersebut 

sehingga dapat diukur dengan handal. Apabila aset diperoleh dalam bentuk 

piutang atau beban dibayar dimuka, pengakuan aset diakui ketika hak klaim dari 

entitas lain untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya 

sudah terpenuhi dan nilai dari hak klaim dapat diukur secara handal. Aset tetap 

tidak dapat diakui jika manfaat ekonomi dari aset tersebut dipandang tidak jelas 

dan tidak berfungsi bagi kegiatan operasional perusahaan setelah periode 

akuntansi berjalan telah selesai. Jika hal ini terjadi, PSAK 16 menganjurkan agar 

entitas bisnis melakukan evaluasi untuk pengakuan aset dari aset tetap ke aset 

lain-lain. 

Syarat agar aset tetap dapat diakui, suatu aset tetap/berwujud harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Aset tetap harus memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun ( dua belas bulan); 

2. Biaya perolehan atas aset tetap harus dapat diukur secara handal; 

3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam proses operasional normal entitas; 

4. Dibangun atau diperoleh dengan maksud digunakan untuk proses operasional 

entitas. 

Pengukuran Aset Menurut PSAK 

PSAK ETAP menjelaskan pengukuran merupakan proses penetapan 

nilai untuk mengakui setiap pos-pos yang ada pada laporan keuangan. Pengukuran 
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untuk setiap pos yang ada di laporan keuangan dilakukan dengan nilai historis. 

Aset dicatat sesuai dengan nilai perolehan ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan 

sehingga aset tersebut siap untuk digunakan atau sebesar nilai wajar dari imbalan 

yang diberikan oleh entitas kepada pihak yang memberikan aset tetap. Di 

Indonesia, pengukuran setiap pos Laporan Keuangan harus di ukur dengan mata 

uang rupiah. Standard akuntansi di Indonesia (PSAK-ETAP) mewajibkan untuk 

setiap transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih 

dahulu ke mata uang rupiah dengan dasar kurs rupiah yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dan berlaku saat transaksi terjadi. 

 Pengakuan aset tetap yang baik pada umumnya didasari oleh 

pengukuran nilai uang yang dikeluarkan akbiat peristiwa atau transaksi yang dapat 

dihandalkan pengukurannya. Namun ada beberapa kejadian khusus yang 

menyebabkan entitas menggunakan estimasi nilai yang layak untuk mengakui aset 

tetap yang diperolehnya. Apabila pengukuran berdasarkan biaya perolehan dan 

estimasi nilai yang layak masih dianggap belum handal untuk mengakui aseet 

tetap yang diperoleh, maka pengakuan atas transaksi yang terjadi cukup 

diungkapkan dan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

Syarat agar aset tetap dapat diukur, maka harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

1. Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan; 

2. Apabila aset tetap dinilai dengan nilai perolehan dianggap belum handal, 

maka dapat menggunakan estimasi nilai yang layak atau nilai wajar; 
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3. Selain aset berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap harus 

disusutkan dengan metode penyusutan aset tetap secara konsisten dan sesuai 

dengan karakteristik dan sifat dari aset tetap tersebut. 

4. Apabila memungkinkan dapat dilakukan revaluasi (penilaian kembali) pada 

aset tetap, maka nilai aset tetap akan disesuaikan dengan kondisi dari aset 

tetap tersebut.  

Pengungkapan Aset Menurut PSAK 

Laporan keuangan yang baik harus bisa menyajikan secara lengkap 

informasi yang dibutuhkan bagi pengguna. Informasi pada laporan keuangan yang 

dibutuhkan oleh pengguna dapat ditempatkan pada lembar muka/awal (on the 

face) laporan keuangan. Selain itu aset tetap juga harus diungkapkan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini bertujuan untuk 

memaparkan dan menjelaskan hal-hal penting mengenai aset entitas yang 

tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan aset pada Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK) agar dapat meminimalisir kesalahan persepsi bagipara 

pengguna laporan keuangan. 

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), hal-hal yang harus 

diungkapkan untuk masing jenis-jenis dan karakteristik aset tetap yang dimiliki 

oleh entitas antara lain : 

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk mengungkapkan nilai aset tetap yang 

dimiliki; 
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2. Rekonsiliasi nilai aset pada awal dan akhir periode yang menunjukkan : 

penambahan, pengurangan, pelepasan, akumulasi aset tetap, revaluasi (jika 

ada) dan mutasi aset tetap lainnya; 

3. Informasi pengenai metode penyusutan yang digunakan, meliputi : nilai 

penyusutan , metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat untuk setiap 

jenis aset tetap yang dimiliki, serta nilai tercatat dan akumulasi penyusutan 

pada awal dan akhir periode; 

4. Eksistensi dan batasan hak miliki aset tetap; 

5. Kebijakan akuntansi untuk kapasitas yang berkaitan dengan aset tetap. 

Penyajian Aset Menurut PSAK 

SAK-ETAP menjelaskan syarat penyajian aset tetap dalam PSAK 16 

butIr 73. Aset tetap yang ada dalam Laporan Posisi Keuangan harus disajikan 

sebesar harga perolehan aset tetap dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 

PSAK 16 mengenai aset tetap menjelaskan penyajian aset tetap harus memenuhi 

syarat-syarat berikut: 

1. Aset tetap disajikan sesuai dengan harga perolehan dikurangi akumulasi 

penyusutan; 

2. Jika harga perolehan dianggap tidak handal digunakan dlaam penyajian aset 

tetap, maka metode nilai wajar atau estimasi nilai yang layak dapat digunakan 

dengan cara membandingkan nilai aset yang diperoleh dengan nilai aset yang 

memiliki karakter yang sama yang ada di pasar. 
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3. Jika metode nilai perolehan dan nilai wajar masih belum memungkinkan 

untuk menyajikan nilai aset tetap yang dimiliki oleh entitas. Maka entitas 

cukup mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

2.2.3. International Accounting Standard (IAS) 41  

International Accounting Standard 41 menjelaskan bahwa 

“Agricultural activity is the management by an entity of the biological 

transformation of living animals or plants (biological assets) for sale, into 

agricultural produce, or into additional biological assets (IAS 41, 2014: 01)”. 

Aset biologis merupakan aset hidup berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan yang 

dikuasai dan dikendalikan oleh suatu entitas bisnis yang diharapkan untuk dijual, 

menghasilkan produk agrikultur, atau menambah nilai aset biologis entitas yang 

bersangkutan. Aset biologis ini dikuasai dan dikendalikan oleh suatu entitas atas 

dasar bentuk kepemilikan atau jenis perjanjian legal lainnya. 

Untuk mengukur nilai wajar aset biologis, Internaitional Accounting 

Standard 41 memberikan ketentuan secara hierarkies untuk metode-metode 

penentuan nilai wajar pada aset biologis. Metode yang paling dianjurkan adalah 

menggunakan harga pasar terkini atas aset biologis tersebut yang biasa disebut 

dengan istilah market to market. Apabila harga pasar terkini atas aset bilogis 

tersebut masih belum ada IAS 41 memberikan kemudahan bagi perusahaan 

agrikulutur untuk pengakuan akuntansi aset bilogisnya untuk menggunakan 

metode harga pasar sejenis atau similar asset. Jika aset sejenis untuk aset biologis 

yang dimiliki perusahaan agrikultur masih belum ada dan harga pasar untuk aset 
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biologis tersebut juga belum ada, metode selanjutnya yang disarankan oleh IAS 

41 bisa menggunakan metode model diskonto arus kas atau discounted-cash flows 

model. Terakhir, apabila metode-metode yang ada masih belum bisa digunakan 

untuk pengukuran aset biologis secara reliabel, maka aset  biologis bisa diukur 

seperti aset tetap lainnya yaitu dengan cara harga perolehan dikurangi dengan 

akumulasi depresiasi. 

a. Pengakuan Awal (Initial Recognition) Menurut IAS 41 

Pengakuan awal aset biologis pada IAS 41 dijelaskan bahwa “An 

entity recognises a biological asset or agriculture produce only when the entity 

controls the asset as a result of past events, it is probable that future economic 

benefits will flow to the entity, and the fair value or cost of the asset can be 

measured reliably (IAS 41, 2014: 10)”. Entitas mengakui aset biologis atau 

produk agrikultur hanya ketika entitas mengendalikan aset biologis akibat dari 

masa lalu dan memiliki potensi manfaat ekonomi bagi entitas dimasa yang akan 

datang serta aset bilogis dapat diakui ketika nilai wajar atau biaya aset biologis 

dapat diukur secara handal. 

Pengukuran (Measurement) Menurut IAS 41 

IAS 41 menjelaskan untuk pengukuran pada pengakuan awal aset 

biologis bahwa “Biological assets within the scope of IAS 41 are measured on 

initial recognition and at subsequent reporting dates at fair value less estimated 

costs to sell, unless fair value cannot be reliably measured (IAS 41, 2014: 12)”. 

IAS 41 menjelaskan pengukuran pada  pengakuan awal dan pada tanggal laporan 

keuangan merupakan nilai wajar dikurangi dengan estimasi biaya untuk dijual, 
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kecuali nilai wajar tidak dapat diukur secara handal maka dapat diukur dengan 

nilai perolehan. 

IAS 41 juga menjelaskan untuk pengukuran produk yang dihasilkan 

oleh aset biologis bahwa “Agricultural produce is measured at fair value less 

estimated costs to sell at the point of harvest. Because harvested produce is a 

marketable commodity, there is no 'measurement reliability' exception for 

produce (IAS 41, 2014: 13)”. Produk yang dihasilkan oleh aset biologis diukur 

pada nilai wajar dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual pada titik panen. 

Karena produk yang dipanen adalah komoditas berharga, tidak memiliki 

reliabilitas pengukuran. 

IAS 41 menjelaskan untuk pengukuran keuntungan pada pengakuan 

awal atas aset biologis bahwa “The gain on initial recognition of biological assets 

at fair value less costs to sell, and changes in fair value less costs to sell of 

biological assets during a period, are included in profit or loss. A gain on initial 

recognition (e.g. as a result of harvesting) of agricultural produce at fair value 

less costs to sell are included in profit or loss for the period in which it arises (IAS 

41, 2014: 26-28)”. Keuntungan atas pengakuan awal dari aset biologis merupakan 

nilai wajar dikurangi biaya estimasi untuk menjual, sedangkan untuk keuntungan 

pada saat menjual merupakan perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk 

menjual aset biologis selama periode dan disertakan dalam laporan laba rugi 

entitas. 

Pengukuran biaya yang dikeluarkan untuk perawatan aset biologis 

dijelaskan “All costs related to biological assets that are measured at fair value 



26 
 

 

are recognised as expenses when incurred, other than costs to purchase 

biological assets (IAS 41, 2014: 29)”. Semua biaya yang dikeluarkan dan 

berkaitan dengan aset biologis selain biaya awal pembelian aset biologis diukur 

dengan nilai wajar dan diakui sebagai beban pada saat terjadi. 

IAS 41 juga menjelaskan “IAS 41 presumes that fair value can be 

reliably measured for most biological assets. However, that presumption can be 

rebutted for a biological asset that, at the time it is initially recognised, does not 

have a quoted market price in an active market and for which alternative fair 

value measurements are determined to be clearly unreliable. In such a case, the 

asset is measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. 

But the entity must still measure all of its other biological assets at fair value less 

costs to sell. If circumstances change and fair value becomes reliably measurable, 

a switch to fair value less costs to sell is required (IAS 41, 2014: 30)”. IAS 41 

menganggap bahwa nilai wajar dapat diukur secara handal bagi sebagian besar 

aset biologis. Namun anggapan itu dibantah untuk aset biologis yang pada saat 

awal pengakuan tidak memiliki harga pasar dan pengukuran nilai wajar alternatif 

yang digunakan kurang jelas dan tidak bisa diandalkan. Dalam kasus seperti itu, 

aset biologis diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan 

penurunan nilai. Namun seiring berjalannya waktu, apabila nilai wajar menjadi 

andal terukur, maka pengukuran beralih ke nilai wajar dikurangi estimasi biaya 

penjualan. 
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Pengungkapan dan Pennyajian  Menurut IAS 41 

IAS 41 menjelaskan pengungkapan dan penyajian aset biologis bahwa 

“Disclosure of a quantified description of each group of biological assets, 

distinguishing between consumable and bearer assets or between mature and 

immature assets, is encouraged but not required. Separate and/or additional 

disclosures are required where biological assets are measured at cost less 

accumulated depreciation (IAS 41, 2014: 43-55)”. Pengungkapan deskripsi 

dihitung setiap kelompok aset biologis, pengungkapan dibedakan antara aset 

konsumsi dan pembawa atau antara aset matang dan dewasa. Pengungkapan 

terpisah perlu ditambahkan apabila aset biologis diukur pada biaya dikurangi 

akumulasi penyusutan. 

Apabila nilai wajar tidak dapat diukur secara handal, pengungkapan 

tambahan diperlukan seperti yang dijelaskan oleh IAS 41 “If fair value cannot be 

measured reliably, additional required disclosures include: description of the 

assets an explanation of why fair value cannot be reliably measured if possible, a 

range within which fair value is highly likely to lie depreciation method useful 

lives or depreciation rates gross carrying amount and the accumulated 

depreciation, beginning and ending. If the fair value of biological assets 

previously measured at cost subsequently becomes available, certain additional 

disclosures are required (IAS 41, 2014: 54-56)”. Pengungkapan aset biologis 

harus dijelaskan secara rinci mengapa pengukuran menggunakan nilai wajar tidak 

dapat diukur secara handal, hal-hal yang menyebabkan aset biologis menjadi tidak 

dapat diukur secara handal menggunakan metode nilai wajar juga harus 
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dicantumkan. Apabila nilai aset biologis yang sebelumnya tidak dapat diukur 

menggunakan nilai wajar namun sudah tersedia, maka perlu pengungkapan 

tambahan terkait hal tersebut. 

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada perlakuan akuntansi yang 

meliputi pengukuran, pengakuan, pengungkapan, penyajian aset biologis yang 

awalnya berupa data sampai menjadi informasi yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan di masa yang akan datang 
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International Accounting Standard 41 menimbulkan banyak 

perbedatan  mengenai kebijakan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, 
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yang Dapat 

dibandingkan dalam 
pengambilan 
keputusan. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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penyajian dan pengungkapan aset biologis yang harus diterapkan pada perusahaan 

agrikultur atau perusahaan-perusahaan yang memiliki aset biologis. Adanya 

perbedaan pendapat dalam pengakuan aset biologis berdampak pada perbedaan 

laba perusahaan yang disajikan dalam  laporan keuangan. Hal ini berdampak pada 

reabelitas aset biologis dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan IAS 

41 dianggap dapat mempengaruhi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur dan perusahaan lainnya 

yang memiliki aset biologis. Di Indonesia sendiri perlakuan akuntansi aset 

biologis masih belum dijelaskan secara terperinci dan masih digolongkan ke 

dalam aset tetap. Penelitian ini akan meembandingkan bagaimana perlakuan 

akuntansi aset biologis menurut IAS 41 dengan yang ada di Indonesia dan 

mengambil sampel Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan 

Nongkojajar.


