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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Akuntansi 

 Menurut Rahman Pura (2013:4) pengertian akuntansi adalah suatu proses 

pengidentifikasi mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk 

memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi 

pihak yang menggunakan inormasi tersebut. Rudiayanto (2012:4) akuntansi 

adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak 

pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi suatu 

perusahaan. 

 Keiso et al. (2010) mendeinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dengan 

input data atau informasi dan out put berupa informasi dan laporan keuangan 

yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas. 

2.2 Aset Tetap 

 Aset tetap menurut PSAK 16 adalah asset berwujud yang: a). Dimiliki 

untuk di gunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk di 

rentalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan b). Di 

harapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Sedangkan menurut 

James O. McKinsey yang terdapat dalam buku Pengantar Akuntansi adaptasi 

Indonesia edisi 25 aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau 

secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan 

tanah.  
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 Ely dan Sri (2009: 247), Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang 

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

diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk 

dijual kembali. Dari berbagai macam pengertian aset tetap di atas bahwa aset 

tetap merupakan barang yang memiliki nilai dengan tujuan memperoleh 

pendapatan, keuntungan atau laba dalam jangka panjang dan tidak di 

perjualbelikan atas operasional perusahaan. 

2.3 Klasifikasi Aset Tetap 

Menurut Sofyan S. Harahapdalam Reza Pahlepi 2011 aset tetap dapat 

dikelompokandalam: 

1. Sudut Substansi 

a Aset berwujud atau tangible assets seperti tanah, gedung, mesin, dan 

lain-lain. 

b Aset tidak berwujud atau intangible assets seperti hak cipta, hak paten, 

Franchise,dan lain-lain. 

2. Sudut Disusutkan atau Tidak 

a Aset tetap yang dapat disusutkan atau depreciated plant assets seperti 

gedung, mesin, peralatan dan lain-lain. 

b Aset tetap yang tidak dapat disusutkan atau undepreciated plant assets 

seperti tanah. 

3. Berdasarkan JenisAset tetap berdasarkan jenis seperti tanah, bangunan, 

gedung, mesin, kendaraan, inventaris. 
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2.4 Perlakuan Akuntansi 

 PSAK 16 tahun 2013 merupakan langkah baru dalam acuan pengakuan 

aset tetap di dalam akuntansi Indonesia. Sebelumnya, pengakuan nilai buku aset 

tetap disajikan dari nilai buku dikurangi dengan akumulasi penyusutan, namun 

dengan Revisi PSAK 16 tahun 2015 ini membuka alternatif lain penilaian aset 

tetap dengan cara revaluasi, yaitu dihitung dengan nilai wajar.Prosedur Sistem 

Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai dan Piutang 

2.4.1 Pengakuan Aset Tetap 

PSAK No.16 (revisi 2015) menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap 

harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika : 

a. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan 

aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan  

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.  

2.4.2 PengukuranPengukuran Awal 

 Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi diakui sebagai aset tetap 

pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. 

a. Komponen biaya perolehan 

1. Harga perolehan, 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 ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset 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, ataukarena entitas menggunakan aset tersebut selama 

periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. 

Contoh biaya-biaya yang dapat di diatribusikan langsung yaitu : 

a. biaya imbalan kerja yang timbul dari pembangunan atau akuisisi aset 

tetap. 

b. biaya penyiapan lahan untuk pabrik. 

c. Biaya handling dan penyerahan awal. 

d. biaya perakitan dan instalasi. 

e. biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik (setelah 

dikurangi hasil penjualan produk tersebut) 

f. komisi profesional  

Contoh biaya-biaya tidak termasuk dalam biaya-biaya perolehan antara lain : 

a) Biaya pembukaan fasilitas baru  

b) Biaya pengenalan produk baru  

c) Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru termasuk biaya pelatihan 

staf  

d) Administrasi dan overhead umum  

e) Biaya saat alat belum beroperasi penuh  

f) Kerugian awal operasi  

g) Biaya relokasi dan reorganisasi operasi entitas. 



11 
 

h) Hasil dari aset sebelum dimanfaatkan (hasil parkir dari lahan yang belum 

digunakan). 

i) Laba internal jika aset tersebut merupakan persediaan perusahaan.  

b. Pengukuran biaya perolehan 

Biaya perolehan aset tetap di akui pada saat terjadi transaksi dimana biaya 

perolehan aset tetap sesuai dengan nilai tunainya. Jika pembayaran aset 

tetap di tangguhkan sehingga melampaui batas yang di tentukan, 

kemungkinan terjadinya perbedaan nilai normal dan nilai tunainya dengan 

pembayaran total di akui sebagai bunga selama periode kredit kecuali di 

kapitalisasi dengan perlakuan alternatif yang di ijinkan dalam PSAK 

No.26 tentang biaya pinjaman. 

2.4.3 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal  

Suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) atau model revaluasi 

(revaluation model) untuk kebijakan akuntansinya, dan entitas menetapkan 

kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.  

a. Model Biaya (Cost Model) 

 Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan 

dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan 

nilai aset  

b. Model Revaluasi (Revaluation Model) 

 Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluasian, 

yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan 

dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal 
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revaluasi.Revaluasi harus dilakukan secara reguler Untuk  memastikan 

jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada 

tanggal neraca.  

2.4.4 Penyusutan 

 Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan pada saat 

aset berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan 

sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.Penyusutan aset dihentikan 

lebih awal ketika diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual dan aset 

dihentikan pengakuannya. Sedangkan tanah dan bangunan diperlakukan 

sebagai aset terpisah walaupun diperoleh sekaligus.  

a. Metode Penyusutan Yang Digunakan 

Metode penyusutan yang di gunakan harus mencerminkan ekspektasi pola 

konsumsi manfaat ekonomis masa depan atas aset oleh entitas. Metode 

penyusutanharus di-review minimum setiap akhir tahun buku, dan 

perubahan metode diperlakukan sebagai perubahan estimasi. 

Contoh soal : 

Metode Penyusutan Aktiva Tetap 

Metode penyusutan terdiri dari : 

1. Metode Garis Lurus, cirinya: sederhana, tidak memperhatikan pola 

penggunaan aktiva tetap dan penyusutan perperiode tetap. 

 

 

 

Penyusutan =(Harga Perolehan – Nilai Sisa)/Umur Ekonomis.

  Atau 

Tarif Penyusutan = 100% : Umur ekonomis 

Penyusutan = Tarif * Harga Perolehan 
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Sebagai contoh, PT. Cendana membeli sebidang tanah seluas 100 m2 

dengan bangunan minimalis yang berumur 35 tahun dengan harga perolehan 

sebesar Rp. 810.000.000. bangunan tersebut mempunyai beberapa kompnen 

yang nilainya signifikan dengan masa manfaat yang berbeda. Berikut adalah 

komponen-komponen tersebut dengan alokasi harga perlehan masing 

masing dan bebab penyusutan yang dihitung menggunakan mede garis 

lurus. 

Tabel 2.1 

Perhitungan Beban Penyusutan 

Komponen Harga Perolehan 
Umur Manfaat  

Beban 

Penyusutan 

(tahun)  (per tahun) 

Tanah  Rp 200.000.000   Tidak terbatas   -  

Atap  Rp 150.000.000  25  Rp      6.000.000  

Lift  Rp   90.000.000  20  Rp      4.500.000  

Pintu  Rp   20.000.000  10  Rp      2.000.000  

Komponen 

aset tetap 

lainnya 

 Rp 350.000.000  35  Rp    10.000.000  

 

2. Metode Saldo Menurun, menghasilkan beban penyusutan yang semakin 

menurun setiap periode. Cirinya yaitu tari penyusutan tetap dan 

merupakan dua kali dari tarif garis lurus, beban penyusutan semakin 

menurun setiap periode dengan perhitungan penyusutan tanpa 
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memperhatikan estimasi nilai sisa, metode ini selalu menghasilkan 

pembulatan di akhir umur ekonomis. 

Contoh :  

Pada tanggal 21 januari 2014 di peroleh pealatan dengan harga perolehan 

sebesar Rp. 15.000.000,- dan setimasi nilai sisa sebesar Rp. 1.000.000,- 

di perkirakan umur ekonomis tersebut 10 tahun. 

Beban Penyusutan  = Tarif Garis Lurus * 2 

= (100% : 10) * 2 

= 20% 

b. Penurunan Nilai 

Dalam penentuan penurunan nilai aset tetap di terapkan dalam PSAK 48 

tentang penurunan nilai aset. Pernyataan tersebut menjelaskan bagaimana 

entitas me-review jumlah tercatat asetnya, bagaimana menentukan nilai 

yang dapat di peroleh kembali aset, dan kapan mengakui atau membalik 

rugi penurunan nilai. 

c. Kompensasi Untuk Penurunan Nilai 

Kompensasi penurunan nilai  dari pihak ketiga untuk aset tetap yang 

mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan harus di masukan 

dalam laporan laba rugi pada kompensasi di akui menjadi piutang. 

2.4.5 Pencatatan 

a. Pembelian Tunai dan Kredit 

• Tunai  

 Aktiva tetap  XXX 

  Kas                    XXX 
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• Kredit  

 Aktiva tetap  XXX 

  Kas                     XXX 

  Utang               XXX 

b. Pembelian Gabungan 

 Alokasi harga perolehanke masing-masing aktiva berdasar perkiraan harga 

pasar. 

c. Sumbangan 

 Aktiva tetap  XXX 

   Modal Sumbangan  XXX 

2.4.6 Penyajian 

 Penyajian aset tetap pada laporan posisi keuangan, 

perusahaanmenyajikan secara terpisah aset tetap seperti : bangunan, tanah, 

inventaris kantor. Hal inidilakukan karena laporan posisi keuangan 

merupakan sumber informasi mengenaiaset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan 

pada suatu periode akuntansi. Aset tetap yang di sajikan berdasarkan nilai 

perolehannya di kurangi dengan akumulasi penyusutannya. Aset tetap harus 

di nyatakan dalam neraca secara terpisah dan terperinci dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

 Akun aset lancar di letakkan di bawah akun aset tetap karena di 

sesuaikan berdasarkan urutan likuiditasnya. Dan bisa di lihat dari laporan 

keuangan apakah suatu entitas menggunakan International inancial Reporting 

Standards (IFRS) atau Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan 

penyusunan laporan keuangannya. 
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2.4.7 Pengungkapan 

Pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan : 

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto  

b. Metode penyusutan yang digunakan  

c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan  

d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode. 

e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode  

Jumlah kompensasi pihak ketiga untuk aset yang mengalami penurunan nilai, 

hilang / dihentikan. 


