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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam perkembangan dunia bisnis saat ini menunjukkan kemajuan yang 

sangat pesat. Perkembangan ini terjadi hampir di dalam berbagai sektor salah 

satunya pada sektor pertanian atau agrikultur. Indonesia merupakan negara yang 

memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Keunggulan ini ditunjang 

dengan Indonesia yang berada di wilayah khatulistiwa. Hal tersebut menjadikan 

Indonesia menjadi negara yang beriklim tropis serta terkenal kaya dengan berbagai 

macam komoditas alam atau agrikultur.  

Agrikultur merupakan sektor yang bergerak di bidang pertanian yang mana 

sektor ini dibagi menjadi beberapa sub sektor yaitu perkebunan, peternakan, 

kehutanan, perikanan, dan hortikultura. Peran produk agrikultur dalam peningkatan 

perekonomian Indonesia saat ini cukup baik dikarenakan mampu menyumbang 

pendapatan negara. Hal ini dilihat dari PDB sub sektor peternakan tahun 2018 

mencapai 231,71 triliun atau berkontribusi 16,35% kepada total PDB sektor 

pertanian yang sebesar 1.417,07 triliun (www.ditjenpkh.pertanian.go.id).  Oleh 

karena itu banyak sekali perusahaan, koperasi, serta Unit Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) yang terjun dalam usaha peternakan. Ditinjau dari hasilnya bahwa 

sebagian besar perusahaan peternakan di Indonesia merupakan perusahaan yang 

berbentuk PT/CV/Firma sebesar 57,58% kemudian koperasi sebesar 30,30% dan 

http://www.ditjenpkh.pertanian.go.id/
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yayasan 12,12% (www.bps.go.id). Dalam mengembangkan bisnisnya maka 

perusahaan, koperasi, dan Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus menyajikan 

laporan keuangan yang baik untuk menghasilkan informasi yang berkualitas guna 

pengambilan keputusan di masa yang akan datang.  

Laporan keuangan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan 

kualitas bisnis suatu perusahaan, dimana laporan keuangan menjadi sarana yang 

digunakan oleh entitas bisnis atau perusahaan untuk mengkomunikasikan keadaan 

terkait kondisi keuangannya kepada pihak eksternal maupun internal. Oleh karena 

itu laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan layak agar pihak-pihak 

pengguna laporan terhindar dari kesalahan penyajian informasi. Adanya laporan 

keuangan memudahkan aktivitas perusahaan dalam pengambilan keputusan 

dikarenakan laporan keuangan yang telah dibuat dapat dibandingkan dengan 

kinerja laporan keuangan tahun sebelumnya dan perusahaan lain yang sejenis. Pada 

entitas bisnis yang menghasilkan produk agrikultur harus memperhatikan 

penggunaan metode akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan. 

Hal ini dikarenakan entitas bisnis agrikultur memiliki aset berupa aset biologis, 

dimana perlakuan aset ini berbeda dengan yang dimiliki oleh perusahaan pada 

umunya. Perbedaaan metode akuntansi yang diterapkan akan menjadikan 

pengukuran, pengakuan, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan yang 

berbeda sesuai dengan kebutuhan entitas bisnis. 

Aset biologis dikenal sebagai aset yang unik dikarenakan aset biologis 

selalu mengalami pertumbuhan meskipun telah menghasilkan produk. Hal ini 

dikarenakan aset biologis dapat menghasilkan aset yang baru dalam produk 

http://www.bps.go.id/
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agrikultur maupun berupa tambahan aset biologis dalam kelas yang sama atau 

setara. Transformasi biologis terjadi dengan tahapan yang terdiri dari proses 

pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan 

kualitatif dan kuantitatif aset biologis. Oleh karena itu aset biologis memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan aset lainnya sehingga perusahaan atau entitas 

bisnis yang memiliki aset biologis diharapkan dapat menerapkan metode 

pencatatan akuntansi yang tepat dalam menentukan nilai aset biologis tersebut 

(Listyawati & Firmansyah, 2018). 

International Accounting Standard (IAS) 41 adalah salah satu standar yang 

mewajibkan semua aset biologis diukur dengan nilai wajar dan selisihnya akan 

dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. IAS 41 ini sudah diterapkan oleh negara-

negara maju dikarenakan perekonomian di negara maju sangat kecil dipengaruhi 

oleh agrikultur. Hal ini berbeda dengan negara berkembang yang sebagian 

perekonomiannya ditunjang oleh sektor agrikultur. IAS 41 masih menjadi 

permasalahan bagi negara berkembang khususnya Malaysia, Indonesia, dan India 

yang belum mengadopsi dan menerapkan standar ini karena dinilai kurang relevan, 

efektif, dan kurang sempurna untuk dapat diterapkan (Pratiwi, 2017).  

Sehubungan dengan kelemahan metode biaya historis yang digunakan 

dalam pengukuran aset biologis maka terbitlah standar akuntansi yang berlaku 

internasional yaitu IFRS. Secara garis besar IFRS memperbolehkan adanya 

pengukuran aset entitas bisnis agrikultur dengan menggunakan nilai wajar (fair 

value). Adanya standar akuntansi ini diharapkan entitas bisnis mampu dalam 

menyesuaikan nilai asetnya terhadap kondisi saat ini. Saat ini Indonesia telah mulai 
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melakukan konvergensi aturan yang ada dalam Standar Akuntansi Keuangan 

dengan International Financial Reporting Standards (IFRS).  

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengeluarkan PSAK 

69 mengenai agrikultur yang diadopsi dari IAS 41 dan efektif pada Januari 2017. 

Secara umum PSAK 69 mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui 

saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Aset 

tersebut diukur pada saat pengakuan awal dan setiap akhir periode pelaporan 

keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Standar ini menguraikan 

tentang perlakuan akuntansi untuk entitas bisnis di sektor agrikultur yang termasuk 

pengukuran, pengakuan, pengungkapan, dan penyajian aset biologis.  

Dikarenakan PSAK 69 merupakan standar baru bagi entitas bisnis agrikultur 

di Indonesia maka hal ini menyebabkan berbagai asumsi khususnya bagi pihak 

yang mendukung maupun menolak. Bagi pihak yang mendukung PSAK 69 

menganggap bahwa aset biologis harus dibedakan dengan aset lainnya karena 

memiliki karakter yang unik atau khusus serta tidak ada penyusutan pada aset 

biologis karena aset tersebut selalu mengalami pertumbuhan. Putri (2014) 

menyatakan bahwa penerapan IAS 41 sangat berpengaruh pada penyajian laporan 

keuangan perusahaan agrikultur. Namun berbeda dengan pihak yang menolak 

penerapan PSAK 69 berpendapat bahwa metode pengukuran dan pengakuan aset 

biologis dengan nilai wajar dinilai sulit dan cukup rumit oleh entitas bisnis 

agrikultur. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian Pratiwi (2017) bahwa 

masih terdapat kesulitan bagi perusahaan agrikultur dalam menggunakan metode 

pengukuran aset biologis PSAK 69 yang merupakan adopsi dari IAS 41. Konsep 



 5 

pengukuran ini menjelaskan bahwa nilai wajar dari aset biologis dikurangi dengan 

biaya untuk menjual berdasarkan harga pasar.  

Entitas bisnis agrikultur harus mengetahui bahwa aset biologis mengalami 

fase transformasi biologis yang memiliki empat tahapan, yaitu bertambahnya 

kualitas atau peningkatan kuantitas (growth), penurunan kualitas dan kuantitas 

(degeneration), menciptakan ternak atau ternak baru (production), dan 

menghasilkan produk ternak (procreation). Fase transformasi biologis ini 

menimbulkan peristiwa yang disebut sebagai akresi. Dalam PSAK 69 yang 

mengadopsi dari IAS 41 menjelaskan bahwa konsep akuntansi yang digunakan 

adalah akuntansi konsep akresi.  

Pada konsep akresi ini pendapatan diakui seiring pertumbuhan aset biologis. 

Pendapatan tersebut belum terealisasi serta kurang tepat apabila diakui di laporan 

laba rugi. Diperlukan pengukuran yang tepat dan wajar dalam pengungkapannya di 

laporan keuangan. Konsep ini juga beranggapan bahwa aset biologis biasanya dapat 

dijual diwaktu kapanpun di berbagai tingkat pertumbuhan harga pasar tertentu, 

selain itu semakin tua aset biologis semakin tinggi harganya seperti pohon jati yang 

semakin tua pohonnya maka semakin mahal. Adanya konsep akresi ini dapat 

memudahkan entitas bisnis agrikultur apabila aset biologisnya dijual diwaktu 

kapanpun ataupun pada kondisi dijual paksa dikarenakan aset biologis tidak 

produktif lagi maupun sakit maka aset biologis dapat dijual agar tidak merugikan 

entitas. Dikarenakan aset biologis sangat berkaitan dengan peristiwa akresi dimana 

aset biologis selalu mengalami transformasi biologis maka diperlukan adanya 
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pengukuran yang tepat atas nilai aset tersebut agar nilai aset biologis tersaji dengan 

wajar pada laporan keuangan perusahaan atau entitas bisnis agrikultur.  

Koperasi dikenal sebagai suatu organisasi bisnis atau entitas bisnis yang 

dimiliki dan dijalankan oleh anggota maupun masyarakat dengan tujuan untuk 

memenuhi kepentingan bersama dan mensejahterakan anggota. Struktur dari 

koperasi meliputi pengurus, anggota, dan manajemen yang akan berkolaborasi atau 

bekerja sama dalam mewujudkan tujuan koperasi. Suatu koperasi sangat berperan 

penting bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

sekitar. Oleh karena itu, dalam upaya koperasi sebagai penyedia dan penyelenggara 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Indonesia dituntut untuk terus 

mengembangkan usahanya dengan cara meningkatkan mutu dan kesejahteraan bagi 

para pengguna. 

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan 

Nongkojajar. Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan merupakan entitas 

bisnis yang bergerak di sektor agrikultur khususnya peternakan sapi perah. 

Koperasi ini dikenal sebagai salah satu koperasi peternakan sapi perah terbesar di 

provinsi Jawa Timur. Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan memiliki aset 

biologis berupa sapi perah. Pada koperasi ini memiliki dua sistem yang bertujuan 

untuk mengembangkan aset biologis berupa sapi perah yaitu sistem sapi gaduhan 

dan guliran. Berikut ini merupakan grafik perkembangan sapi gaduhan pada 

Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan: 
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Gambar 1.1 

Grafik Perkembangan Sapi Gaduhan  

Berdasarkan grafik di atas maka dapat diketahui bahwa setiap tahun terjadi 

peningkatan jumlah aset biologis berupa sapi perah yang dimiliki oleh Koperasi 

Peternakan Sapi Perah Setia Kawan. Peningkatan jumlah sapi pada sistem gaduhan 

ini tersebar hingga di 12 Desa yang terdiri dari Desa Wonosari, Desa Gendro, Desa 

Tlogosari, Desa Blarang, Desa Kayukebek, Desa Andonosari, Desa Pungging, Desa 

Tutur, Desa Kalipucang, Desa Sumberpitu, Desa Ngembal, dan Desa Ngadirejo. 

Dapat dilihat bahwa peningkatan aset biologis berupa sapi perah setiap tahunnya 

cukup signifikan. Adanya aset biologis berupa sapi yang dimiliki oleh koperasi 

maka seharusnya terdapat pengakuan pendapatan yang harus dilakukan 

dikarenakan terjadi pertambahan nilai yang diakibatkan dari pertumbuhan fisik atau 

proses alamiah dari sapi perah seperti sapi pedet atau anak sapi yang bertumbuh 

menjadi sapi dara yang siap kawin atau diberikan inseminasi buatan dan selanjutnya 

menjadi sapi induk laktasi atau sapi yang telah menghasilkan produk susu. Aset 
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biologis yang berupa sapi perah di Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan 

nantinya akan disajikan pada laporan keuangan tahunan dimana dalam penyajian 

aset biologis telah diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No. 69 dengan menggunakan metode nilai wajar. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui dan menganalisis akresi atas aset biologis serta dampaknya pada 

perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan di Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan. Berdasarkan uraian 

latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengambil judul Studi 

Fenomenologi Atas Akresi Aset Biologis Pada Koperasi Peternakan Sapi 

Perah Setia Kawan Nongkojajar 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana akresi atas aset biologis pada Koperasi Peternakan Sapi Perah 

Setia Kawan ? 

2. Bagaimana pengakuan atas aset biologis pada Koperasi Peternakan Sapi 

Perah Setia Kawan ? 

3. Bagaimana pengukuran atas aset biologis pada Koperasi Peternakan Sapi 

Perah Setia Kawan ? 

4. Bagaimana penyajian atas aset biologis pada Koperasi Peternakan Sapi 

Perah Setia Kawan ? 
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5. Bagaimana pengungkapan atas aset biologis pada Koperasi Peternakan Sapi 

Perah Setia Kawan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana akresi aset biologis yang berupa 

sapi perah. 

2. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai pencatatan aset biologis 

termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas aset 

biologis yang berupa sapi perah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkaitan 

langsung maupun tidak, antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan pengalaman 

tambahan bagi peneliti khususnya di bidang akuntansi keuangan mengenai 

akresi atas aset biologis dan bagaimana dampak perlakuan akuntansinya 

yang disajikan pada laporan keuangan. 

2. Bagi Entitas Bisnis Agrikultur 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan, koperasi maupun 

Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor agrikultur 
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dalam pengambilan keputusan dan menjadi bahan pertimbangan terkait 

penerapan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. 

3. Bagi Pembaca dan Peneliti lain  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun rujukan bagi 

pembaca atau penelitian selanjutnya mengenai akresi atas aset biologis 

maupun terkait perlakuan akuntansi aset biologis. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah diperlukan adanya sistematika 

penulisan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait penelitian 

yang akan dipaparkan, oleh karena itu sistematika penulisan yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah terkait perlunya 

dilaksanakan penelitian ini yang kemudian dipergunakan untuk 

menyusun rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai perbandingan dengan penelitian terdahulu, 

teori-teori yang menjadi landasan pemikiran penelitian ini, kerangka 

pemikiran dan proposisi penelitian. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi mengenai metode penelitian, obyek penelitian, 

batasan penelitian, jenis dan sumber data yang dibutuhkan, prosedur 

pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi terkait gambaran subyek penelitian dan analisis 

data yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan hasil wawancara, 

observasi, dokumentasi beserta pembahasan peneliti atas fenomena 

yang terjadi di lapangan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan penelitian yang berisikan 

jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian, dan saran 

yang berguna baik bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil 

penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 
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