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ABSTRACT

This research focuses on the application of the biological assets accounting in
Sofyan Dairy Farm. It attempts to achieve three main purposes: (1) to apply of the
biological assets accounting based on international accounting standard about
agriculture (IAS 41) in Sofyan Dairy Farm, (2) to analyse obstacle on the application of
the biological assets accounting in Sofyan Dairy Farm (3) to analyse impact after the
application of the biological assets accounting in Sofyan Dairy Farm . The result of this
research stated that fair value is the method that Sofyan Dairy Farm used at the time of
applying biological assets accounting. Application of the biological assets accounting
also give impact to income statement and statement of financial position.
Keyword: Biological Assets Accounting, , Fair Value, and IAS 41.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian
Dewasa ini pertumbuhan dan besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi
laporan keuangan terus meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu prasarana untuk
mendukung terciptanya kondisi tersebut. Salah satu prasarana penting dalam dunia bisnis
dan akuntansi adalah Standar Akuntansi Keuangan. Dengan adanya Standar Akuntansi
Keuangan, perusahaan diharapkan dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas
tinggi sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada seluruh
pihak berkepentingan yang menggunakan laporan keuangan tersebut.
Di dalam laporan keuangan yang disajikan perusahaan terdapat informasi tentang
aktiva perusahaan yang terdiri dari aktiva tetap dan aktiva lancar. Biological Asset atau
aktiva biologis merupakan aktiva tetap bagi perusahaan yang bergerak di bidang
peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan rekreasi. Aktiva biologis terdiri dari
makhluk hidup hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan dapat dikategorikan sebagai
aktiva karena mempunyai kemampuan untuk memberi manfaat bagi perusahaan pada
masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lalu.
Di Indonesia, kita mengenal PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)
sebagai standar akuntansi yang berlaku. PSAK telah mengalami beberapa penyesuaian,
sebelum akhirnya pada tahun 2012, PSAK mulai mengadopsi IFRS (International
Financial Reporting Standard) dan mengimplementasikannya secara penuh. Kegiatan
akuntansi yang berkaitan dengan aktiva biologis merupakan suatu konsep baru dalam
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ilmu akuntansi yang belum diadopsi dalam PSAK. Terkait dengan adopsi secara penuh
tersebut, maka akan timbul standar-standar baru yang sebelumnya mungkin tidak diatur
oleh PSAK. Salah satu standar tersebut adalah mengenai aktiva biologis. Aktiva biologis,
dalam kurun internasional, diatur dalam IAS (International Accounting Standard) 41.
IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) memperbolehkan manajemen menggunakan
pertimbangannya masing-masing dalam menetapkan kebijaksanaan pencatatan akuntansi
yang dapat memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang akurat,
relevan dan dapat diandalkan, jika belum ada standar akuntansi yang terkait dalam
PSAK. Ketentuan tersebut mengakibatkan antara satu perusahaan dengan perusahaan
lainnya walaupun mengelola aktiva biologis yang sama dapat menerapkan kebijakan
akuntansi yang berbeda.
Sofyan Dairy Farm yang selanjutnya dalam skripsi ini disingkat menjadi SDF,
merupakan peternakan dengan skala kecil yang aset utamanya adalah aktiva biologis.
SDF bergerak di bidang peternakan sapi perah yang dalam hal ini aktiva biologis
menjadi core business nya. Selama ini SDF menggunakan pencatatan akuntansi
tradisional dalam pencatatan akuntansinya dan usahanya telah berlangsung selama
kurang lebih 12 tahun. Dalam skripsi ini penulis bermaksud untuk mencoba menerapkan
akuntansi aktiva biologis sesuai dengan standar yang ada. Sehubungan dengan materi
skripsi yang diajukan penulis tentang aktiva biologis belum ada standarnya di Indonesia,
maka penulis akan mengacu pada IAS 41 tentang Agriculture dan standar lain yang
dianggap relevan dengan materi skripsi yang dibahas, dengan maksud agar dapat
membuat laporan keuangan yang feasible untuk peternakan sapi tersebut.
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Penelitian sebelumnya terkait dengan aset biologis dilakukan di Masaryk
University, Czech Republic. Dalam penelitian tersebut, si penulis membahas tentang
metode dalam menilai sebuah aktiva biologis. Penulis memberikan 2 (dua) pandangan
dalam menilai sebuah aktiva biologis, yaitu dengan menggunakan nilai historis, seperti
yang diterapkan oleh negaranya, Ceko, dan dengan menggunakan nilai wajar ,sesuai
dengan yang terdapat pada IAS 41.
Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini
menggunakan hewan sebagai objek sekaligus sampel dalam mewakili aktiva biologis,
dimana dalam penelitian sebelumnya, lebih berfokus terhadap tanaman serta hasil
agrikultur. Objek yang berbeda, tentunya akan mendapatkan perlakuan pencatatan yang
tidak sama. Disamping itu, kebijakan akuntansi yang dipakai dalam setiap Negara belum
tentu sama. Hal ini juga dapat memberikan hasil perlakuan akuntansi yang berbeda pula.
Berlatar belakang masalah tersebut maka dilakukan suatu penelitian yang
dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Penerapan Akuntansi Aktiva Biologis
Berdasarkan IAS 41 pada Sofyan Dairy Farm.”

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan atas latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas,
maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :
1. Bagaimana akuntansi aktiva biologis dapat diterapkan pada peternakan SDF?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi pada saat menerapkan akuntansi aktiva biologis
pada peternakan SDF?
3. Bagaimana dampak pada peternakan SDF setelah diterapkannya akuntansi aktiva
biologis?
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1.3. Ruang Lingkup Masalah
Penelitian ini memfokuskan pada salah satu unsur dari laporan keuangan (neraca)
yaitu unsur aktiva, khususnya aktiva biologis berupa hewan serta hasil agrikulturnya
yang dikelola oleh obyek peternakan yang diteliti pada tahun 2011 dan biaya yang terkait
dengannya. Pembahasan meliputi perlakuan akuntansi terhadap aktiva biologis tersebut.
Penulis dibatasi dengan belum adanya standar akuntansi di Indonesia yang mengatur
mengenai aktiva biologis yang sengaja dikelola untuk keperluan peternakan. Selain itu
penulisan skripsi ini akan sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh kesediaan pihak
peternakan dalam memberikan data-data informasi yang diperlukan.

1.4. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk membantu peternakan SDF dalam menyajikan
laporan keuangan berdasarkan standar yang ada, agar peternakan SDF yang berskala
kecil ini pun mempunyai laporan keuangan yang feasible dan mengetahui hambatan apa
saja yang dihadapi apabila peternakan SDF yang berskala kecil ini ingin menerapkan
akuntansi aktiva biologis, sehingga apabila nantinya terdapat peternakan yang juga
berskala kecil ingin menerapkan akutansi aktiva biologis dapat mengantisipasi
hambatan-hambatan yang sudah ditemukan terlebih dahulu dalam skripsi ini. Penulisan
skripsi ini juga ditujukan untuk mengetahui dampak apa saja pada peternakan SDF
setelah diterapkannya akuntansi aktiva biologis.
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1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
• Bagi peternakan sapi SDF dan peternakan sapi berskala kecil yang berada dalam
wilayah Indonesia:
1. Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan di dalam pengelolaan akuntansi
aktiva biologis.

• Bagi peneliti selanjutnya:
1. Memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan aktiva biologis
khususnya aktiva hewan.
2. Memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya, baik dengan topik yang serupa
ataupun topik yang memiliki data terkait dengan penelitian ini.

• Bagi pembaca:
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi yang memerlukan.

• Bagi penulis:
1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam teknik penulisan
skripsi dan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.
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1.6. Sistematika Penulisan
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan
masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta
sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS
Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terkait dengan topik
penelitian yang mencakup landasan teori mengenai karakteristik usaha
industri peternakan, definisi aktiva biologis yang meliputi gambaran
umum

dan

unsur-unsur

yang

menguraikan

perihal:

pengakuan,

pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta penyajian dan
pengungkapan dari aktiva biologi serta gambaran umum laporan
keuangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, mencakup pemilihan
objek, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang
digunakan.
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian dan
analisis atau pembahasan dari hasil penelitian mengenai penerapan
akuntansi aktiva biologis pada SDF

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menjelaskan rangkuman dari semua hal yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya dan saran sebagai alternatif pemecahan masalah yang
dikemukakan.
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BAB II
LANDASAN TEORITIS
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Karakteristik Usaha Industri Peternakan
2.1.1.1 Gambaran Umum Aktivitas Industri Peternakan
Industri peternakan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan
sektor industri lain yang ditunjukkan oleh adanya pengelolaan transformasi biologis
hewan untuk menghasilkan produk yang akan dikonsumsi atau diproses lebih lanjut.
Kegiatan industri peternakan pada umumnya dapat digolongkan menjadi : (P3LKEPP,
2002: 4)
a) Pembelian atau penetasan bibit, yaitu membeli hewan ternak untuk dijual kembali atau
membeli bibit hewan ternak untuk ditetaskan menjadi hewan ternak jadi.
b) Pemeliharaan hewan sampai dapat menghasilkan, yaitu pemeliharaan hewan melalui
proses pembesaran dan penggemukan hingga dapat menghasilkan produk.
c) Pemungutan, yaitu proses pengambilan atas hewan yang siap dijual atau produk yang
dihasilkan hewan itu sendiri.
d) Pengolahan dan Pemasaran, yaitu proses lebih lanjut yang dibutuhkan agar produk
tersebut siap dijual.
2.1.1.2 Istilah
1.

Perusahaan peternakan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan

proses transformasi biologis hewan ternak untuk dapat menghasilkan produksi,
dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Perusahaan peternakan selanjutnya bisa dibagi
menjadi dua jenis, yaitu: (P3LKEPP, 2002: 5)
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-

peternakan produksi, terdiri dari hewan ternak dalam pertumbuhan dan hewan

ternak telah menghasilkan,
-

peternakan konsumsi terdiri dari hewan ternak dalam pertumbuhan dan hewan

ternak siap untuk dijual.
2.

Hewan ternak dalam pertumbuhan Merupakan hewan ternak yang belum dapat

menghasilkan produksi atau pendapatan. Hewan ternak tersebut masih dalam proses
pembesaran atau penggemukan.
3.

Hewan ternak telah menghasilkan Merupakan hewan ternak yang dipelihara untuk

menghasilkan barang konsumsi. Contoh hewan ternak telah menghasilkan adalah ayam
pembibit yang menghasilkan telur, sapi yang menghasilkan susu dan sebagainya. Hewan
ternak telah menghasilkan selanjutnya dibagi menjadi,
a.

Hewan Ternak Menghasilkan berumur pendek Hewan ternak menghasilkan yang

umurnya relatif pendek. Contoh: induk udang pada hatchery memproduksi benur.
b.

Hewan Ternak Menghasilkan berumur panjang Merupakan hewan ternak

menghasilkan yang umurnya relatif panjang. Contoh: induk sapi yang menghasilkan
susu.
Masing-masing hewan ternak menghasilkan di atas dapat dibagi menjadi namun
tidak terbatas pada: (P3LKEPP, 2002: 6)
a.

Hewan Ternak Menghasilkan – Nenek

Merupakan hewan yang dipelihara untuk menghasilkan hewan induk.
Contoh: Ayam yang menghasilkan ayam petelur.
b.

Hewan Ternak Menghasilkan – Induk

Merupakan hewan ternak yang dipelihara untuk diambil hasilnya.
Contoh: Ayam petelur, lele dumbo dan domba penghasil bulu (wol)
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4.

Hewan Ternak Siap untuk Dijual Merupakan hewan ternak yang siap untuk

dipotong atau dijual hidup, contoh: sapi/ayam siap potong, anak ayam umur sehari atau
day old chicken (DOC)

2.1.2 Akuntansi Aktiva Biologis
2.1.2.1 Gambaran Umum
Di dalam dunia akuntansi, terdapat teori yang mengakui penurunan dalam nilai
aktiva yang dikenal dengan isitilah depreciation, amortization dan depletion.Dalam teori
tersebut, nilai aktiva disusutkan selama masa manfaat yang diperoleh dari aktiva
tersebut.Namun pada kenyataannya tidak semua aktiva mengalami penurunan nilai,
tetapi ada juga aktiva yang mengalami pertumbuhan.Aktiva yang mengalami
pertumbuhan dalam skripsi ini dikenal sebagai aktiva biologis.
Barry J. Epstein dan Abbas Ali Mirza (2003: 800) mendefinisikan aktiva biologis
sebagai berikut: “Living plants and animals controlled by the enterprise as a result of
past events. Control may be through ownership or through another type of legal
arrangement” .
Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa aktiva biologis merupakan hewan
dan tumbuhan yang berada di bawah kendali perusahaan baik secara hukum atau dengan
aturan lain dan merupakan hasil dari kejadian masa lalu.
Aktiva biologis mempunyai ciri khas tersendiri yang membuatnya berbeda dengan
aktiva lain, ciri khas tersebut adalah: (IASB,2009: 41.6)
a) Capability to change, artinya hewan dan tumbuhan mempunyai kemampuan
untuk berubah baik secara kualitas maupun kuantitas.
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b) Management of change, artinya manajemen berusaha untuk mengendalikan,
mendorong atau menstabilkan kondisi yang membuat proses transformasi
tersebut berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan mengatur tingkat nutrisi
yang diberikan, temperatur, kelembaban, cahaya, kekebalan dan lain-lain.
c) Measurement of change, artinya perubahan baik kualitas maupun kuantitas yang
terjadi pada aktiva biologis dapat diukur dan dipantau oleh manajemen.
Perubahan kualitas yang terjadi pada aktiva biologis misalnya kualitas genetik yang
lebih baik, baik kadar protein yang terkandung ataupun serat yang lebih kuat. Sedangkan
perubahan kuantitas yang dapat terjadi misalnya umur; panjang atau diameter serat;
jumlah kematian dan perkembangbiakan; dan perubahan berat.Perubahan-perubahan
tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia, dalam hal ini
manajemen perusahaan.
2.1.2.2 Pengakuan
Keith Alfredson dan Ken Leo (2007: 75) mendefinisikan recognition (pengakuan)
sebagai “The process of incorporating in the financial statement an item that meets the
definition of an asset, liability, income or expense”. Jadi pengakuan merupakan suatu
proses menggabungkan pos yang memenuhi definisi aktiva, kewajiban, pendapatan atau
beban di dalam laporan keuangan.
Suatu kejadian, transaksi, atau kondisi ekonomi harus diakui dalam laporan
keuangan jika memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan tertentu. Kriteria
pengakuan untuk aktiva di bawah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan IASB akan terpenuhi apabila: (Keith Alfredson dan Ken Leo, 2007: 75)
a) Probable economic benefits: Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang
berkaitan

dengan

pos

tersebut

akan

mengalir

perusahaan/entitas.
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dari

atau

ke

dalam

b) Measurement reliability:Pos tersebut mempunyai biaya atau nilai yang bisa
diukur dengan handal.
Dari definisi dan kriteria di atas, aktiva biologis dapat dikategorikan sebagai
aktiva. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam IAS 41 (IASB, 2009: 41.10) tentang
Agricultureyang menyebutkan bahwa hewan dan tumbuhan dapat diakui sebagai aktiva
biologis jika dan hanya jika memenuhi syarat:
a) Entitas mengendalikan aktiva tersebut sebagai hasil dari transaksi masa lalu atau
kejadian lain di masa lalu.
b) Adanya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di masa
mendatang.
c) Nilai wajar atau biaya dari aktiva dapat diukur dengan handal.
2.1.2.3 Pengukuran
Kriteria pengakuan untuk aktiva yang kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai
yang dapat diukur dengan handal.Definisi pengukuran itu sendiri adalah “The process of
determining the monetary amount at which an asset, liability, income or expense is
reported in financial statements”(Keith Alfredson dan Ken Leo, 2007: 77). Jadi
pengukuran merupakan suatu proses penentuan jumlah moneter di mana aktiva,
kewajiban, pendapatan atau beban dilaporkan di dalam laporan keuangan.
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan IASB mengakui
bahwa terdapat berbagai pengukuran yang digunakan sekarang untuk tingkat yang
berbeda dan berbagai macam kombinasi di dalam laporan keuangan, yang di antaranya
adalah: (Keith Alfredson dan Ken Leo, 2007: 77)
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•Historical cost : Aktiva dicatat sebesar jumlah kas (atau setara kas) yang dibayar
atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk
memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan/akuisisi (IASB, 2006).
• Current replacement cost:Aktiva dinilai sebesar biaya perolehan dari aktiva sejenis,
baru atau bekas atau setara dengan kapasitas produktif dan potensi jasa (IASB,
2006).
•Net realizable value.:Aktiva dinilai berdasarkan estimasi harga penjualan dalam
kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya
yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan (IASB, 2006).
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan IASB mencatat
bahwa historical cost adalah dasar pengukuran yang paling sering digunakan sekarang,
tetapi biasanya dikombinasikan dengan basis pengukuran lain.
Di dalam standar yang mengatur masalah aktiva biologis, IAS 41 (IASB, 2009:
41.12)mengharuskan perusahaan untuk mengukur aktiva hewan dan tumbuhan yang
dimilikinya dengan penggunaan metode fair value atau nilai wajar. Fair value(IASB,
2009: 41.8) didefinisikan sebagai “the amount for which an asset could be exchanged, or
a liability settled, between knowledgeable , willing parties in an arm’s length
transaction”.
Hirarki fair value dalam IAS 41 antara lain: (PriceWaterHouseCoopers, 2009: 7)
a) Harga aktiva di pasar aktif.
b) Harga transaksi aktiva terbaru jika tidak ada pasar aktif.
c) Harga pasar untuk aktiva serupa, disesuaikan dengan titik-titik perbedaan.
d) Sektor benchmarks.
e) Nilai kini (present value) dari arus kas masa depan (future cash flow) yang
diharapkan dapat dihasilkan dari aktiva.
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Pasar aktif yang dimaksud dalam IAS 41 (IASB, 2009: 41.8) adalah pasar yang
mencakup semua kondisi berikut:
a) Barang yang diperdagangkan di pasar sama atau homogen.
b) Penjual dan pembeli dapat ditemukan setiap saat.
c) Terdapat harga yang tersedia untuk umum.
Aktiva biologis diukur dalam pengakuan awal dan dilaporkan dalam nilai wajarnya
setelah dikurangi dengan biayauntuk menjual(cost to sell) kecuali jika nilai wajarnya
tidak dapat ditentukan dengan handal.
Beberapa aktiva biologis juga terkait dengan produksi yang dihasilkan oleh aktiva
biologis itu sendiri (agricultural produce) dan akhirnya menjadi sebuah produk/barang
yang merupakan hasil dari pengolahan setelah panen, contohnya antara lain: (IASB,
2009: 41.4)
Tabel II-I
Aktiva Biologis Beserta Produk yang Dihasilkannya

Aktiva Biologis

Agricultural Produce

Produk Hasil Jadi

Domba

Wol/bulu domba

Benang, karpet

Pohon

Pohon tebang

Log, kayu

Tanaman

Katun, tebu

Benang, pakaian, gula

Sapi perah

Susu

Keju

Babi

Bangkai

Sosis, daging ham

Semak

Daun

Teh, tembakau

Tanaman anggur

Anggur

Wine

Pohon buah-buahan

Buah-buahan yang dipilih

Buah olahan
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Untuk agriculture product(IASB, 2009: 41.13) dari aktiva biologis juga diukur
berdasarkan fair value less cost to sell. Bedanya, untuk produk agrikulturnya,
pengukuran itu dilakukan pada saat panen (point of harvest).
Dalam jurnal yang diterbitkan PriceWaterHouseCoopers (2009: 8), Cost to sell
adalah biaya tambahan yang terjadi dalam penjualan aktiva tersebut. Yang termasuk
dalam cost to sell adalah komisi yang dibayarkan kepada broker dan dealer, transfer
pajak dan cukai serta biaya yang dibayarkan kepada regulatory agencies atau commodity
exchanges. Biaya transportasi aktiva ke pasar atau pajak penghasilan dan biaya keuangan
tidak termasuk dalam cost to sell. Untuk biaya transportasi aktiva ke pasar, tidak
termasuk dalam cost to sell karena hal tersebut masuk ke dalam nilai wajar (fair value).
IAS 41 memperbolehkan penggunaan metode cost less accumulated depreciation
and any accumulated impairment losses dalam hal pengukuran, hal tersebut
diperbolehkan dengan alasan aktiva biologis berdasarkan nilai wajar tidak dapat
diandalkan karena tidak tersedianya active market yang dapat menentukan nilai wajar
aktiva hewan dan tumbuhan.Tetapi jika active market yang berfungsi sebagai tempat
untuk memperjualbelikan hewan dan tumbuhan telah ada maka penggunaan metode fair
value tetap diutamakan.
Impairment loss didefinisikan sebagai: “the excess of the carrying amount of an
asset over its recoverable amount” (Barry J. Epstein dan Abbas Ali Mirza, 2003:
263).Recoverable amount merupakan nilai mana yang lebih tinggi antara net selling
price atau value in use. Net selling price merupakan nilai wajar dikurangi nilai
pelepasannya, sedangkan value in use merupakan net present value (NPV) of future cash
flow dari aktiva yang bersangkutan.
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Dalam PSAK No. 48 revisi 2009 (IAI, 2009: 48.12) tentang penurunan nilai aset,
penghitungan dengan impairment loss dapat dilakukan jika terdapat indikasi terjadinya
situasi di atas. Indikasi tersebut antara lain:
a) Selama periode tersebut, nilai pasar aset telah turun secara signifikan lebih dari
yang diharapkan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal.
b) Perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi atau lingkup hukum
tempat entitas beroperasi atau di pasar tempat aset dikaryakan, yang berdampak
merugikan terhadap entitas, telah terjadi selama periode tersebut, atau akan
terjadi dalam waktu dekat.
c) Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset.
d) Telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang
berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh, atau cara, suatu aset
digunakan atau diharapkan akan digunakan. Perubahan-perubahan ini termasuk
dalam hal aset menjadi tidak digunakan, rencana untuk menghentikan atau
restrukturisasi operasi yang di dalamnya suatu aset digunakan, rencana untuk
melepas aset sebelum tanggal yang diharapkan sebelumnya dan penilaian ulang
masa manfaat aset dari tidak terbatas menjadi tidak terbatas.
e) Terdapat bukti dari laporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja
ekonomi aset lebih buruk atau akan lebih buruk, dari yang diharapkan.
Untuk aktiva biologis yang berasal dari perkembangbiakan, Scot Henderson (2000:
248) mengungkapkan “The traditional way to measuring asset is accumulate the cost of
acquiring and converting assets into their final form …..in addition, cost are incurred in
raising animal from birth until it reaches a productive stage”. Jadi apabila terdapat
aktiva biologis yang diperoleh dari proses perkembangbiakan maka dinilai berdasarkan
biaya langsung dan biaya tidak langsung mengembangkan hewan (aktiva biologis) yang
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diakumulasikan sampai hewan tersebut mencapai kematangan (maturity) dan memiliki
fungsi produktif (menghasilkan).
Selisih

yang

timbul

antara

total

biaya

langsung

dan

tidak

langsung

mengembangkan aktiva biologis dengan fair value adalah keuntungan (kerugian) yang
belum terealisasi. Keuntungan (kerugian) yang belum terealisasi tersebut diakui sebagai
pendapatan komprehensif lainnnya dan akan berhubungan dengan neraca bagian ekuitas
entitas (Subramanyam dan Wild, 2009: 10 - 11).
Schroder dan Myrtle (2009: 294) dalam bukunya yaituFinancial Accounting and
Theory Analysismenjelaskan bahwa aktiva yang dimiliki perusahaan tidak hanya berasal
dari pembelian, tetapi juga dapat dari pertukaran ataupun sumbangan dari luar
perusahaan.Nilai wajar seharusnya (umumnya) digunakan sebagai dasar akuntabilitas
atau pertukaran. Oleh karena itu, biaya aktiva yang diperoleh dalam pertukaran untuk
aktiva yang lain adalah sebesar nilai wajar dari aktiva yang diserahkan.
Untuk aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan (donated assets), Schroeder
dan Myrtle (2009: 295-296) mengemukakan aktiva tersebut dicatat berdasarkan fair
market value dan dengan jumlah yang sama dicatat pada akun ekuitas sebagai donated
capital. Pencatatan aktiva tetap yang berasal dari hibah dengan fair market values
dipertahankan dengan alasan jika hibah dalam bentuk kas, jumlah yang diterima tersebut
dicatat sebgai donated capital dan kas yang diterima dapat digunakan untuk membeli
aktiva dengan fair market value.
Hal ini senada dengan peraturan yang tertera dalam IAS 41 (IASB, 2009: 41.34)
yang menyatakan bahwa aktiva biologis yang diperoleh dari sumbangan yang dalam hal
ini adalah sumbangan dari pemerintah harus diukur berdasarkan fair value less cost to
sell dan diakui di laporan laba rugi jika dan hanya jika sumbangan pemerintah tersebut
menjadi piutang.
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan IAS aktiva
biologis harus diukur berdasarkan fair value less cost to sell, meskipun di lain pihak
konsep pengukuran dengan menggunakan metode fair value belum semuanya diadopsi
dalam standar akuntansi keuangan yang dalam hal ini adalah PSAK.
2.1.2.4 Penyusutan
“Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset
over its useful life” (IASB, 2009: 16.6). Depreciable amount merupakan biaya dari
aktiva atau biaya tambahan lainnya dikurangi nilai sisa (residual value).Di dalam PSAK
No. 17 (IAI, 2009: 17.2) penyusutan didefinisikan sebagai alokasi jumlah suatu aktiva
yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi.Penyusutan untuk
periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi proses penyusutan, yaitu: (1) original
cost, (2) residual value dan (3) useful service life. Untuk useful service life, perusahaan
memberhentikan aktiva dengan dua alasan, yaitu physical factors dan economic
factors.Physical factors antara lain kerusakan, kehancuran dan sebagainya yang
membuat aktiva tersebut tidak dapat diberdayakan dengan baik. Economic factors
diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: (Kieso, 2010: 562-563)
1. Inadequacy: Pergantian aktiva menjadi aktiva yang lebih baik lagi dari
sebelumnya seiring dengan tuntutan perusahaan, meskipun aktiva sebelumnya
masih dapat digunakan.
2. Supersession: Pergantian satu aktiva dengan aktiva lainnya yang dianggap
perusahaan lebih efisien dan ekonomis dari aktiva sebelumnya.
3. Obsolescence: Catchall untuk situasi yang tidak melibatkan Inadequacydan
Supersession.
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Ikatan Akuntan Indonesia belum mengategorikan aktiva biologis sebagai aktiva
tetap sebagaimana dinyatakan dalam PSAK No.16 (revisi 2007) yang memberi
pengecualian terhadap aktiva biologis (IAS 41: Agriculture), sebagai aktiva tetap.Hal
tersebut mengindikasikan tidak diperkenankannya dilakukan penyusutan terhadap aktiva
biologis.
Kemungkinan dilakukannya penyusutan aktiva biologis diperbolehkan oleh IAS 41
apabila perusahaan memilih untuk menggunakan metode cost less any accumulated
depreciation and any accumulated impairment losses. Metode pengukuran tersebut
diperbolehkan sepanjang tidak dimungkinkannya penggunaan metode fair value cost to
sell oleh perusahaan.
Untuk lebih jelas mengenai penerapan model biaya dapat dilihat contoh sebagai
berikut: PT. Cow Cow membeli seekor sapi pada 1 Januari 2009 dengan harga Rp
29.000/kg dengan estimasi umur sapi 10 tahun dan tidak ada nilai sisa pada akhir umur
sapi tersebut. Berat sapi tersebut 300 kg. PT. Cow Cow menggunakan model biaya
dalam penilaian sapi dan metode garis lurus dalam menghitung depresiasi atas sapi itu.
Berdasarkan contoh tersebut maka nilai tercatat sapi pada 31 Desember 2011
adalah sebagai berikut:

Biaya perolehan

= Harga sapi x berat sapi x jumlah sapi
= Rp. 29.000 x 300 x 1
= Rp. 8.700.000

Beban penyusutan per tahun

= Biaya perolehan ÷ estimasi umur
= Rp 8.700.000 ÷ 10 tahun
= Rp 870.000 per tahun
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Nilai tercatat (31 Desember 2011) =

Biaya perolehan – akumulasi penyusutan
= Rp 8.700.000 – (Rp 870.000 × 2 tahun)
= Rp 8.700.000 – Rp 1.740.000
= Rp 6.960.000

Jadi berdasarkan model biaya nilai tercatat sapi pada 31 Desember 2011 adalah
sebesar Rp 6.960.000.

2.1.2.5 Penghentian dan pelepasan
Erick L. Kohler (1983: 437) mendefinisikan penghentian (retirement) sebagai “the
removal of a fixed asset from service, following its sale or the end of its productive life,
accompanied by the necessary adjustment of fixed asset and depreciation-reserve
accounts”.
Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.16 revisi 2007 (IAI, 2007: 16.69-70)
menjelaskan bahwa aktiva tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau tidak ada
manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan ke
dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.Laba tidak
boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.
Penghentian dan pelepasan aktiva dapat berupa penjualan (sale), pertukaran
(exchange), pelepasan secara paksa (involuntary conversion) atau pembuangan
(abandonment).Involuntary conversion umumnya terjadi karena kejadian luar biasa,
misalnya kebakaran, banjir, pencurian ataupun bencana lainnya (Kieso, 2010: 534-535).
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Perlakuan akuntansi terhadap penghentian dan pelepasan aktiva tetap adalah
dengan mencatat depresiasi aktiva sampai dengan tanggal penghentian.Nilai buku dari
aktiva yang dilepaskan/dihentikan penggunaannya dihapuskan dari neraca.Idealnya nilai
buku sama dengan nilai pelepasannya, tetapi hal tersebut jarang terjadi karena adanya
depresiasi. Keuntungan dan kerugian aktiva diakui sebagai koreksi dari laba bersih
sepanjang aktiva tersebut digunakan.
Di dalam IAS 41 (IASB, 2009: 41.55) terdapat peraturan yang mengatur tentang
penghentian dan pelepasan aktiva biologis, tetapi yang diatur hanya berupa penjualan
aktiva biologis. Di dalam peraturan tersebut disebutkan jika selama periode berjalan
sebuah entitas melepaskan aktiva biologis yang diukur sebesar cost less any accumulated
depreciation and any accumulated impairment losses, maka entitas tersebut harus
mengungkapkan setiap keuntungan dan kerugian yang diakui dari pelepasantersebut,
yang dalam hal ini adalah penjualan. Selanjutnya, rekonsiliasi harus mengungkapkan
jumlah yang berkaitan dengan aktiva biologis secara terpisah dan harus mencakup halhal sebagai berikut:
• Impairment losses (penurunan nilai).
• Reversals of impairment losses (penyesuaian kembali dari penurunan nilai).
• Depreciation (penyusutan).
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2.1.2.6 Penyajian dan pengungkapan
Berdasarkan IAS 41, suatu entitas harus mengungkapkan agregat keuntungan atau
kerugian selama periode berjalan pada pengakuan awal aktiva biologis dan dari
perubahan fair value less cost to sell aktiva biologis. Entitas tersebut juga harus
memberikan penjelasan dari setiap kelompok aktiva biologis yang ada.Penjelasan
tersebut memperbolehkan entitas menggunakan metode narasi atau deskriptif.Dalam
pengklasifikasian aktiva biologis, perusahaan dapat memilih mengelompokkan
berdasarkan consumable dan bearer biological asset atau mature dan immature
biological asset.
Di dalam IAS 41 (IASB, 2009: 41.44-45) dijelaskan bahwa consumable biological
asset adalah aktiva biologis yang dibudidayakan sebagai hasil pertanian atau dijual
sebagai biological asset.Sedangkan bearer biological asset merupakan aktiva biologis
yang meproduksi hasil pertanian, terpisah dari aktiva biologisnya.Aktiva biologis dapat
dianggap dewasa (mature) ketika mencapai spesifikasi dapat panen (untuk consumable
biological asset) atau mampu mempertahankan panen dengan teratur (untuk bearer
biological asset).
Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan aktiva
biologis yang dikelola oleh suatu perusahaan antara lain: (IASB, 2009: 41.49-50,54)
1. Apabila digunakan metode fair value less cost to sell, perusahaan harus
mengungkapkan antara lain:
a) Keberadaan dan carrying amount dari aktiva biologis yang dikategorikan sebagai
restricted (terbatas/terlarang) dan carrying amount dari aktiva biologis yang
dikategorikan sebagai jaminan atas kewajiban.
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b) Jumlah komitmen untuk mengembangkan atau mengakuisisi aktiva biologis.
c) Strategi financial risk management.
2. Suatu entitas harus menyajikan rekonsiliasi perubahan dalam carrying amount dari
aktiva biologis antara periode awal dan akhir yang sedang berjalan. Rekonsiliasi
tersebut harus mencakup:
a) Keuntungan atau kerugian yang timbul akibat dari perubahan fair value dikurangi
biaya untuk menjual (cost to sell).
b) Peningkatan yang disebabkan oleh pembelian.
c) Penurunan yang timbul dari penjualan dan aktiva biologis diklasifikasikan
sebagai held for sale (atau termasuk dalam kelompok disposal yang
diklasifikasikan sebagai held for sale) sesuai dengan IFRS 5.
d) Peningkatan dari hasil penggabungan usaha.
e) Selisih kurs bersih yang timbul dari penjabaran laporan keuangan ke dalam suatu
mata uang yang berbeda dan penjabaran dari sebuah operasi asing ke mata uang
penyajian entitas pelaporan.
f) Perubahan-perubahan lainnya.
3. Apabila perusahaan menggunakan metode cost less any accumulated depreciation
and any accumulated impairment losses, perusahaan harus mengungkapkan:
a) Deskripsi dari aktiva biologis.
b) Penjelasan mengapa metode fair value tidak dapat digunakan atau tidak dapat
diandalkan.
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c) Keuntungan dan kerugian yang terjadi dalam pelepasan aktiva biologis.
d) Metode depresiasi yang digunakan.
e) Masa manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan.
f) Gross carrying amount dan akumulasi depresiasi (agregat dengan akumulasi
impairment losses) pada awal dan akhir periode.

2.1.3. Laporan Keuangan
2.1.3.1 Gambaran Umum
Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan suatu entitas.
Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi
yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menginformasikan informasi keuangan terutama
kepada pihak eksternal. Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2010: 81) laporan
keuangan didefinisikan sebagai “statements that reflect the collection, tabulation and
final summarization of the accounting data”. Menurut PSAK No.1 revisi 2009 (IAI,
2009: 1.7), “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan
dan kinerja keuangan suatu entitas”.
Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan,
kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan
pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.Laporan keuangan juga
menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang
dipercayakan kepada mereka.
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Komponen laporan keuangan dapat dikatakan lengkap apabila terdiri dari
komponen-komponen berikut ini: (IAI, 2009: 1.7-8)
a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang minimal terdapat pos-pos
yang harus diungkapkan, salah satunya adalah aktiva biologis.
b) Laporan laba rugi komprehensif selama periode.
c) Laporan perubahan ekuitas selama periode.
d) Laporan arus kas selama periode.
e) Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi penting dan
informasi penjelasan lainnya.
f) Laporan posisi keuangan awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas
menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat
penyajian

kembali

pos-pos

laporan

keuangan,

atau

ketika

entitas

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

2.2. Penelitian Sebelumnya
Penelitian sebelumnya, yang terkait dengan topik ini, bisa dikatakan masih
sedikit. Hal ini mungkin disebabkan belum banyaknya aktivitas keuangan dari sebuah
kegiatan entitas yang berhubungan dengan aktiva biologis. Di Indonesia, hal ini juga
belum banyak dibahas. Selain masih sedikitnya entitas yang mempunyai aktivitas bisnis /
keuangan terkait dengan aset biologis, mungkin bisa dikarenakan belum ada standar
yang khusus untuk mengatur segala perlakuan dan pencatatan terhadap aset jenis ini.
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2.2.1 Jurnal “The Methods of Valuation in Agricultural Accounting”
Adalah sebuah penelitian yang dibuat oleh Jaroslav Sedlacek dari Masaryk
University, Republik Ceko pada tahun 2010. Di penelitian tersebut, beliau membahas
tentang penilaian dari sebuah aset biologis. Ada dua pendekatan yang digunakan oleh
beliau, yaitu pendekatan yang dipakai di Negara Ceko dan pendekatan yang dipakai oleh
standar internasional, yaitu IAS 41. Beliau membandingkan kedua pendekatan tersebut
serta mempelajari pengaruh dari pemakaian masing-masing pendekatan terhadap sebuah
entitas. Perbandingan tersebut, akan menghasilkan sebuah perbedaan dimana perbedaan
tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan entitas juga.
2.2.2 Jurnal “Fair Value Versus Historic Cost Accounting of Biological Asset”
Adalah sebuah penelitian yang dibuat oleh Josep M. Argiles dari University of
Barcelona, Josep Garcia Blandon dari ISQ, dan Teresa Monllau dari Universitat Pompeu
Fabra. Penelitian ini berisi tentang perbandingan penilaian aset biologis menggunakan
nilai wajar (fair value) dan menggunakan biaya perolehan (historic cost). Di dalam
penelitian ini, para penulis menyimpulkan bahwa penggunaan nilai wajar dalam menilai
suatu aktiva biologis dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan terhadap aktiva dan
pendapatan suatu entitas, Tetapi, tidak secara signifikan mempengaruhi laba ataupun
menghasilkan manipulasi akuntansi. Selain itu, penulis yakin bahwa penggunaan nilai
wajar dalam penilaian aktiva biologis akan memberikan kemudahan bagi pencatatan
pada beberapa sektor pertanian di Eropa, jika dibandingkan dengan menggunakan
penilaian dengan biaya perolehan yang cukup rumit.
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2.3.

Rerangka Pemikiran
Berikut ini akan disajikan mengenai kerangka berfikir dari penulisan skripsi ini:
Peternakan Sapi Perah Sofyan
Dairy Farm	
  

Penentuan judul skripsi dan
perumusan masalah penelitian	
  

Peternakan Sapi Perah Sofyan
Dairy Farm	
  

International Accounting
Standards (IAS) No. 41

	
  

Observasi dan Wawancara

Studi Pustaka

Penerapan akuntansi aktiva
biologis pada SDF	
  

Analisa hambatan yang
dihadapi dalam menerapkan
akuntansi aktiva biologis pada
peternakan SDF

Analisa dampak yang terjadi
pada peternakan SDF setelah
diterapkannya akuntansi aktiva
biologis

Kesimpulan dan Saran
Sumber : Hasil Olahan Penulis
Gambar 2.1.
Rerangka Pemikiran
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Penelitian ini dimulai dengan pemilihan objek penelitian yaitu peternakan sapi
perah Sofyan Dairy Farm. Peternakan sapi perah Sofyan Dairy Farm merupakan milik
keluarga Sofyan dan keluarga Sofyan sendiri yang mengelolanya dibantu dengan
sejumlah pegawai.Langkah kedua dari penelitian ini adalah penetapan judul penelitian
dan perumusan masalah penelitian. Langkah ketiga mempelajari dan memahami teori
yang mendukung penelitian ini. Langkah keempat melakukan observasi serta wawancara
kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini pada Sofyan Dairy Farm.
Langkah kelima menerapkan pencatatan akuntansi aktiva biologis pada peternakan
Sofyan Dairy Farm dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat
penerapan akuntansi aktiva biologis serta menganalisis dampak yang terjadi pada
peternakan Sofyan Dairy Farm setelah diterapkannya pencatatan akuntansi aktiva
biologis. Langkah terakhir dari penelitian ini adalah memberikan kesimpulan serta saran
atas analisa penerapan akuntansi aktiva biologis pada Sofyan Dairy Farm.
Variabel dalam penelitian ini antara lain aktiva biologis, laporan keuangan dan
pajak. Berikut ini penjelasan dari setiap variabel dalam penelitian ini:
1) Aktiva biologis : hewan dan tumbuhan yang berada di bawah kendali perusahaan
baik secara hukum atau dengan aturan lain dan merupakan hasil dari kejadian
masa lalu.
2) Laporan keuangan : suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja
keuangan suatu entitas.

45	
  
	
  

Penerapan Akuntansi..., Kurniawan, Ak.-Ibs, 2011

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Objek Penelitian
Penelitian ini adalah studi kasus dengan objek penelitian peternakan sapi perah
milik keluarga Sofyan dan berada dalam wilayah Jawa Barat. Peternakan sapi perah yang
digunakan dalam penelitian ini adalah peternakan sapi perah Sofyan Dairy Farm yang
terletak pada kawasan Puncak, Cisarua. Penelitian ini dilakukan dari bulan April sampai
bulan Juli tahun 2011. Penelitian ini akan berfokus pada perlakuan dan pencatatan aktiva
biologis di peternakan sapi perah Sofyan Dairy Farm.

3.2. Metode Pengumpulan Data
3.2.1. Data yang Dihimpun
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pemilik Sofyan Dairy Farm
yakni Bapak Sofyan Yazir Bola dan karyawanSofyan Dairy Farm bagian akuntansi dan
bagian umum yang berhubungan dengan observasi. Kemudian data sekunder yaitu data
yang diperoleh melalui penelaahan atas catatan dan laporan – laporan penunjang lainnya
yang terdapat atau dimiliki oleh peternakan Sofyan Dairy Farm berupa rincian penjualan
susu murni serta pencatatan buku kas bulan Juni 2011.
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3.2.2. Teknik Pengumpulan Data
• Penelitian lapangan (Field Research)
Melalui tehnik ini peneliti memperoleh data dan keterangan dari sumber di
lapangan, antara lain dengan cara wawancara dan observasi. Peneliti melakukan
wawancara dengan pemilik dan karyawan pada peternakan Sofyan Dairy Farm yang
berkaitan dengan aktiva biologis untuk memperoleh informasi lebih mendalam. Selain
itu peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap
peternakan yang akan diteliti untuk mengetahui gambaran konkrit aktivitas peternakan
dan keadaan peternakan yang dapat mendukung penelitian ini.

3.3. Metode Analisis Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptifkualitatif
dan kuantitatif tanpa menggunakan analisa statistik.Deskriptif adalah pemaparan atau
penggambaran secara terperinci. Kualitatif adalah berdasarkan mutu atau tidak berkaitan
dengan angka. Kuantitatif itu adalah berdasarkan jumlah atau berkaitan dengan angka.
Dari ketiga definisi tersebut analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif adalah analisis
yang menggambarkan penjelasan secara terperinci dengan data sesuai dengan kenyataan
yang ada, dalam bentuk angka maupun tidak lalu dianalisa sehingga dapat ditarik suatu
kesimpulan dan saran.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Peternakan SDF
4.1.1. Sejarah Singkat
Peternakan Sofyan Dairy Farm (SDF) yang berada dalam kawasan Puncak,
berlokasi di Desa Cibeureum, Kampung Barusireum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten
Bogor Jawa Barat. Dengan luas 1200 m2, ketinggian sekitar 1000 meter di atas
permukaan laut dan temperatur rata-rata 20-23 derajat celsius, peternakan Sofyan Dairy
Farm merupakan salah satu peternakan sapi yang berperan sebagai pemasok susu kepada
perusahaan-perusahaan susu baik yang berada di kawasan Puncak maupun Jakarta. Susu
yang dihasilkan tersebut, murni dari susu sapi asli peternakan Sofyan Dairy Farm
sebelum kemudian diolah lagi menjadi suatu produk susu siap minum dengan beraneka
ragam rasa oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Peternakan Sofyan Dairy Farm berdiri pada bulan Juni 1999 dengan koleksi awal
sapi berjumlah 8 ekor yang terdiri dari 2 sapi jantan dan 6 sapi betina. Ide awal pendirian
berasal dari ketertarikan pemilik peternakan Sofyan Dairy Farm yakni Bapak Sofyan
Yazir Bola dalam bisnis peternakan sapi yang dijalankan oleh kakaknya. Sebelumnya
Bapak Sofyan menjalankan bisnis peternakan cacing dan mengambil kotoran sapi untuk
cacing tersebut dari sapi yang dimiliki oleh kakaknya. Tetapi setelah beberapa waktu,
melalui beberapa pertimbangan akhirnya Bapak Sofyan mengikuti jejak kakaknya dalam
menggeluti bisnis peternakan sapi. Berawal dari 2 sapi jantan yang dibelinya pada bulan
Juni 1998, dan sapi tersebut dititipkan di kandang kakaknya. Setahun kemudian Bapak
Sofyan membeli kandang sendiri dan membeli 6 sapi betina. Pada bulan Desember 1998,
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Bapak Sofyan menjual kedua sapi jantannya dan membeli 6 sapi betina lagi, seiring
dengan waktu sapi-sapi tersebut bertambah dan kandangnya pun diperluas, sehingga
bisnis peternakan sapinya masih berjalan sampai dengan sekarang.
Dalam memilih lokasi pembuatan kandang untuk peternakan sapi Sofyan Dairy Farm
diperlukan beberapa pertimbangan, yang di antaranya adalah:
1. Mengharapkan adanya kontrol sosial : Belajar dari pengalaman kakaknya, yang
peternakannya di daerah Cikokom diprotes warga pemilik vila, maka pemilik
peternakan SDF lebih memilih lokasi yang tidak ada vilanya.
2. Lingkungan peternakan sapi

: Lokasi yang didambakan adalah lokasi

yang semua peternakannya adalah peternakan sapi. Tidak ada peternakan kambing
dan kelinci, alasan kedua peternakan tersebut dihindari karena kedua peternakan
tersebut dapat terbilang banyak penyakitnya.
3. Kemudahan mencari tenaga kerja

: Dengan dibuatnya kandang sapi untuk

peternakan SDF di lingkungan peternakan sapi, membuat pemilik peternakan SDF
lebih mudah dalam mencari tenaga kerja untuk peternakannya.
Setelah melakukan survei di beberapa tempat dan melalui pertimbangan di atas,
akhirnya dipilihlah lokasi di Desa Cibeureum sebagai lokasi peternakan Sofyan Dairy
Farm.
Dengan semakin bertambahnya jumlah sapi yang dikelola, maka peternakan SDF
melakukan kerjasama dengan penduduk sekitar yaitu dengan menitipkan beberapa sapi
pada rumah kosong atau gudang tidak terpakai. Dengan dilakukannya kerjasama
tersebut, penduduk sekitar dapat memperoleh penghasilan tambahan dan diharapkan
dapat meningkatkan interaksi sosial yang baik antara pemilik peternakan SDF dengan
penduduk sekitar.
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4.1.2. Kegiatan Usaha
Peternakan SDF merupakan peternakan yang bergerak dalam bidang peternakan
sapi perah yang lebih difokuskan kepada kegiatan pemerahan susu, walaupun terkadang
apabila terdapat sapi jantan, peternakan SDF menjual sapi jantan tersebut kepada pihak
lain. Peternakan SDF melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang
bergerak di dalam penjualan susu, salah satunya adalah dengan PT. Cisarua Mountain
Dairy atau lebih dikenal dengan Chimory.
Ketika Chimory ingin didirikan terdapat perjanjian yang mengharuskan Chimory
untuk mengambil susu sapi dari peternakan-peternakan sapi di daerah sekitar, dan
peternakan SDF termasuk di dalamnya. Selain itu, peternakan SDF juga melakukan
kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penjualan susu yang
berlokasi di Jakarta.
Selain sebagai pemasok susu, dalam usahanya untuk menjadi sebuah peternakan sapi
yang exist, peternakan SDF memiliki beberapa tujuan lain, yaitu:
a. Pendidikan
Program pendidikan yang dijalankan oleh peternakan Sofyan Dairy Farm antara
lain dengan memberikan konservasi secara langsung kepada anak-anak. Jadi anak-anak
bisa datang ke peternakan SDF dan melihat langsung sapi-sapi yang terdapat di
peternakan. Anak-anak tersebut juga dapat mencoba untuk melakukan pemerahan sendiri
secara langsung.
b. Penelitian
Peternakan SDF berperan sebagai “laboratorium hidup” yang memperkenankan
para peneliti yakni para pelajar dan mahasiswa dari segala disiplin ilmu untuk melakukan
riset. Kerjasama yang telah dilakukan selama ini adalah dengan Institut Pertanian Bogor
(IPB).
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Dikarenakan peternakan SDF merupakan peternakan sapi dengan skala kecil, maka
struktur organisasinya pun juga sederhana. Wewenang tertinggi berada pada pemilik
peternakan SDF yang membawahi secara langsung karyawan-karyawannya. Struktur
organisasinya antara lain:
Pemilik Peternakan SDF
Bpk. Sofyan Yazir Bola

Supir

Karyawan

Petugas kebersihan

Lukman

Apang

Asih

Karyawan

Karyawan

Administrasi

Marwan

Sarto

Ati

Karyawan

Karyawan

Karyawan

Karyawan

Iman

Rama

Jajang

Dhani

Sumber : Peternakan SDF
Gambar 4.1
Struktur Organisasi peternakan SDF
Peternakan SDF pernah mencoba untuk memakai supervisor dalam struktur
organisasinya, tetapi dikarenakan supervisortersebut berbuat curang maka pemilik
peternakan memutuskan untuk tidak lagi memakai supervisor. Semua karyawan dalam
peternakan ini kedudukannya sama, hanya saja pemilik memberikan tanggung jawab
lebih kepada karyawan yang dianggap senior.
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Kebijakan peternakan SDF dalam menghemat biaya yaitu memberlakukan tugas
rangkap pada karyawannya. Seperti supir, tugasnya tidak hanya menyetir truk untuk
mengambil makanan di gunung tetapi juga bertanggung jawab atas pencatatan produksi
susu sapi, mencatat persediaan makanan dan mencatat konsentrat. Lalu terdapat juga
karyawan informal yang merupakan tenaga administrasi “seadanya” yang tugasnya
mencatat pengeluaran-pengeluaran. Tercatat hingga 31 Mei 2011, peternakan SDF
memiliki 7 orang karyawan, 1 orang karyawan administrasi, 1 orang supir dan 1 orang
petugas kebersihan.

4.2. Kebijakan Akuntansi Aktiva Biologis SDF
4.2.1. Pengakuan Aktiva Biologis Peternakan SDF
Aktiva biologis yang dimiliki oleh peternakan berasal dari perkembangbiakan sapi
dan pembelian sapi. Peternakan SDF terkadang melakukan pertukaran sapi dengan
pedagang sapi dan peternakan lain. Pertambahan aktiva biologis lebih banyak
menggunakan proses perkembangbiakan sapi.
Klasifikasi sapi yang terdapat pada Sofyan Dairy Farm dibagi menjadi 8 (delapan)
jenis atau tahapan, yaitu:
1) Pedet (anak sapi) : Sapi yang baru lahir dari proses perkembangbiakan dan sapi
ini harus selalu diberi susu. Yang termasuk dalam jenis ini
adalah sapi yang berumur 1 – 4,99 bulan.
2) Anak lepas susu : Sapi yang berumur 5 – 7,99 bulan dan sudah tidak lagi diberi
susu.
3) Anak

: Sapi yang berumur 8 – 11,99bulan.

4) Jantan tanggung

: Sapi jantan yang berumur 1 tahun – 1,49 tahun.
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5) Dara

: Sapi betina yang berumur 1 tahun – 1,49 tahun.

6) Dewasa

: Sapi jantan yang berumur 1,5 tahun – 2,49 tahun.

7) Dara bunting

: Sapi betina yang berumur 1,5 tahun – 2,49 tahun.

8) Dewasa produksi, yang dibagi lagi menjadi:
a) Dewasa produksi tidak hamil (kosong)

: Sapi ini adalah sapi yang

baru saja melahirkan dan sudah dapat memproduksi susu.
b) Dewasa produksi hamil (isi)

: Sapi ini adalah sapi yang

dinyatakan hamil tetapi masih dapat memproduksi susu.
c) Dewasa produksi kering kandang

: Sapi ini adalah sapi yang

masa kehamilannya sudah dalam waktu 7 – 9 bulan dan tidak dapat
memproduksi susu.
Keseluruhan sapi yang ada di peternakan SDF ditempatkan dalam area-area
tertentu sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Meskipun terkadang masih
terdapat beberapa sapi dengan klasifikasi yang berbeda tercampur dalam satu area.
Seluruh sapi yang berada pada peternakan SDF memiliki “pengasuh” yaitu
karyawan peternakan SDF. Para karyawan yang diambil dari penduduk sekitar ini
berperan sebagai pengasuh dan pengawas dari seluruh sapi yang menjadi tanggung
jawabnya. Tanggung jawab tersebut juga dapat meliputi pemberian makanan,
pemandian/pembersihan, pemerahan dan pelaporan kejadian-kejadian terkait dengan sapi
yang berada dalam asuhannya.
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Berdasarkan kebijakan akuntansinya, maka peternakan SDF hanya sekedar
mengakui atau melakukan pencatatan jumlah dan asal perolehan sapi tersebut, apakah
dari pembelian atau perkembangbiakan maupun pertukaran. Peternakan SDF mengalami
kesulitan untuk menetapkan nilai dari masing-masing sapi yang diperoleh baik dari hasil
perkembangbiakan maupun pertukaran, sehingga peternakan SDF hanya melakukan
pencatatan sekedarnya saja.
4.2.2. Pengukuran Aktiva Biologis Peternakan SDF
Penilaian sapi yang dicatat dalam pencatatan peternakan SDF hanya dilakukan
terhadap sapi-sapi yang diperoleh dari pembelian. Sedangkan untuk pertukaran dan
perkembangbiakan masih sulit untuk dinilai oleh peternakan SDF. Untuk produk
agrikulturnya yang dalam hal ini adalah susu dilakukan pencatatan berapa banyak total
susu yang dihasilkan per hari dan pendistribusiannya.
a. Pembelian Aktiva Biologis Peternakan SDF
Kebijakan

pembelian

sapi

diputuskan

oleh

pemilik

peternakan

dengan

mempertimbangkan kebutuhan akan sapi. Seluruh biaya yang dibayarkan untuk
memperoleh sapi dimasukkan ke dalam nilai perolehannya. Biaya-biaya yang terjadi
seperti biaya untuk mendatangkan sapi dan biaya administrasi lainnya ditambahkan
kepada harga pokok perolehan.
Sebagai contoh, pada bulan April 2011 peternakan SDF melakukan pembelian sapi
dengan pedagang sapi Boyolali sebanyak 7 sapi seharga Rp.79.300.000. Lalu terdapat
biaya administrasi seperti surat keterangan dari dinas peternakan yang totalnya
Rp.200.000 dan biaya angkut sebesar Rp.1.000.000, maka biaya-biaya tersebut
ditambahkan kepada harga pokok perolehan sehingga harga pokok perolehan dari sapisapi tersebut menjadi Rp.80.500.000. Ketika harga pokok perolehannya dibagi menjadi
per individu sapi maka harga pokok perolehan sapi per individu sebesar Rp.11.500.000.
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b. Pertukaran Aktiva Biologis Peternakan SDF
Alasan yang mendasari pertukaran sapi yang dilakukan oleh peternakan antara lain
karena keinginan pemilik peternakan untuk membangun dan menjalin kerja sama dengan
pedagang sapi di daerah sekitar. Hal lainnya disebabkan oleh pertimbangan pemilik
peternakan akan kebutuhan sapi.
Dalam peternakan SDF terdapat transaksi pertukaran sapi yang melibatkan kas dan
tidak melibatkan kas. Untuk yang melibatkan kas, peternakan SDF mencatat kas yang
masuk dan meskipun terdapat nilai dalam sapi yang dipertukarkan, peternakan SDF
belum melakukan pencatatan atas nilai sapi yang diperoleh dari proses pertukaran
tersebut. Hal tersebut juga masih terjadi pada transaksi yang tidak melibatkan kas,
sehingga peternakan SDF hanya mencatat bahwa sapi-sapi tersebut diperoleh dari proses
pertukaran.
Sebagai contoh, pada bulan Mei 2011 peternakan SDF mendatangkan 4 ekor sapi
jantan senilai Rp.36.000.000 dan 2 ekor sapi dara bunting senilai Rp.23.000.000 dari
pedagang sapi asal Cipanas yang jika ditotal menjadi Rp.59.000.0000, sebagai gantinya
peternakan SDF mengirimkan 10 ekor anak sapi lepas susu yang berbadan kecil senilai
Rp.30.000.000 dan 8 ekor anak sapi lepas susu yang berbadan besar senilai
Rp.32.000.000 yang jika ditotal menjadi Rp.62.000.0000.
Karena masih terdapat selisih sebesar Rp.3.000.000 (Rp.62.000.0000 –
Rp.59.000.000), maka pedagang sapi asal Cipanas tersebut memberikan kas sebesar
Rp.3.000.000 kepada peternakan SDF. Meskipun terdapat nilai pada masing-masing sapi
yang dipertukarkan, peternakan SDF belum mencatat sapi-sapi tersebut sesuai dengan
nilainya. Pihak peternakan hanya mencatat bahwa sapi tersebut diperoleh dari proses
pertukaran dan mencatat kas yang masuk dari pertukaran tersebut.
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Kas yang masuk tersebut dicatat dalam buku kas peternakan oleh karyawan
administrasi. Terkadang kas hasil dari pertukaran dan penjualan langsung masuk ke
pemilik peternakan tanpa dicatat terlebih dahulu oleh karyawan administrasi dan
terkadang dicatat terlebih dahulu oleh karyawan administrasi baru diberikan kepada
pemilik peternakan.
c. Perkembangbiakan
Sebagai pihak yang mengelola, memelihara dan membudidayakan sapi, mayoritas
sapi pada peternakan SDF diperoleh dari hasil perkembangbiakan. Terhadap sapi yang
diperoleh dari perkembangbiakan, peternakan SDF sulit untuk menetapkan nilainya
dengan pasti, sama dengan alasan sebelumnya, hal ini dikarenakan peternakan SDF
hanya melakukan pencatatan bahwa sapi-sapi tersebut berasal dari perkembangbiakan.
d. Hasil agrikultur (susu)
Untuk hasil agrikulturnya yang dalam hal ini adalah susu, selama ini peternakan
SDF mencatat susu yang dihasilkan per ekor sapi setiap pagi dan sore. Setelah itu
dilakukan penjumlahan total produksi susu yang dihasilkan seluruh sapi dan dilakukan
rekapitulasi penggunaannya. Penggunaan susu tersebut diantaranya untuk pedet, pribadi
dan pengiriman ke Jakarta dan Chimory. Nilai dari susu tersebut dapat ditentukan dari
penjualan susu tersebut, meskipun belum dilakukan pencatatan akan nilai dari susu
tersebut oleh peternakan SDF.
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4.2.3. Penyusutan Aktiva Biologis Peternakan SDF
Peternakan SDF tidak melakukan penyusutan terhadap sapi yang dimilikinya,
dikarenakan umur atau masa manfaat setiap sapi berbeda, ada sapi yang baru berumur 4
tahun sudah mati dan ada juga sapi yang masih hidup dengan umur 9 tahun. Hal tersebut
membuat peternakan SDF sulit untuk menghitung penyusutan sapi yang dimilikinya,
sehingga diputuskan untuk tidak dilakukan penyusutan terhadap sapi-sapi yang dimiliki
oleh peternakan SDF.
4.2.4. Penghentian dan pelepasan Aktiva Biologis Peternakan SDF
Penghentian dan pelepasan sapi pada peternakan SDF disebabkan karena
penjualan, pertukaran dan kematian. Penjualan sapi nilainya dicatat sebesar kas yang
diterima oleh peternakan SDF. Pertukaran sapi nilainya tidak ditentukan oleh peternakan
SDF, hanya saja dicatat sebagai sapi yang berasal dari pertukaran. Sedangkan kematian
sapi dilakukan penghapusan dari daftar-daftar sapi yang ada pada peternakan SDF.
Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik peternakan, selama bulan Januari
sampai Juni tahun 2011 telah dijual anak sapi sebanyak 27 ekor dengan total harga
Rp.89.000.000, pertukaran sapi pedet sebanyak 5 ekor dengan 1 ekor dara bunting senilai
Rp.11.500.000 dan 9 ekor sapi yang mati yang terdiri dari 1 sapi dewasa, 5 sapi pedet
dan 3 sapi yang baru lahir langsung mati.
4.2.5. Penyajian dan pengungkapan Aktiva Biologis Peternakan SDF
Dikarenakan peternakan SDF belum mempunyai neraca untuk peternakannya,
maka belum ada penyajian dan pengungkapan yang sesuai yang dilakukan oleh
peternakan SDF. Kalaupun ada, masih belum sesuai dengan tujuan laporan keuangan
yaitu untuk memberikan informasi bagi pengguna laporan dalam membuat keputusan.
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4.3. Kebijakan Pengeluaran Terkait dengan Aktiva Biologis SDF
Dalam mengelola aktiva biologis yang dalam hal ini adalah sapi, tidak sedikit
pengeluaran yang dihabiskan untuk biaya pemeliharaan dan pengelolaan aktiva biologis.
Pengeluaran yang terkait dengan aktiva biologis yang dimiliki antara lain: biaya
makanan, gaji karyawan, sarana produksi peternakan (SAPRONA), biaya kesehatan
hewan, biaya reproduksi, biaya kandang, biaya operasional pengelola dan biaya-biaya
lainnya.
Kebijakan yang dilakukan peternakan SDF terhadap biaya-biaya tersebut adalah
dengan memperlakukannya sebagai pengeluaran kas untuk dicatat sebagai beban. Berikut
akan diuraikan biaya-biaya tersebut:
1) Biaya Makanan
Makanan yang diberikan untuk aktiva biologis yang dalam hal ini adalah sapi
yang ada peternakan SDF antara lain:
a) Makanan suplemen
Berupa makanan yang dapat menyehatkan sapi-sapi yang terdapat pada
peternakan SDF. Makanan suplemen untuk tiap sapi berbeda tergantung
kondisi biologis dari masing-masing sapi tersebut.
b) Rumput
Terdiri dari berbagai jenis rumput, salah satunya adalah daun jagung.
Untuk daun jagung peternakan SDF membelinya pada pemasok daun jagung,
tetapi untuk rumput lainnya, peternakan SDF mendapatkannya secara cumacuma, karena karyawan peternakan SDF itu sendiri lah yang pergi ke
lingkungan sekitar untuk memotong rumput yang akan diberikan kepada sapi
milik mereka. Dikarenakan rumput dapat diperoleh secara cuma-cuma, maka
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peternakan SDF membuat kebijakan yaitu memasukan unsur biaya lain kepada
biaya untuk mendapatkan rumput, seperti penyusutan mobil, biaya solar, biaya
pemeliharaan mobil, biaya pajak mobil.
2) Gaji karyawan
Berupa upah yang diberikan kepada karyawan-karyawan peternakan SDF atas hasil
kerja karyawan-karyawan tersebut.
3) Sarana Produksi Peternakan (SAPRONA)
Terdiri dari pembelian arit, sikat, biaya plastik, biaya gas, sapu lidi, selang, ember
dan alat-alat untuk memproduksi susu. Sarana tersebut diberikan untuk menunjang
produksi peternakan.
4) Biaya kesehatan hewan
Terdiri dari vitamin dan antibiotik. Untuk biaya ini biasanya sudah dianggarkan.
5) Biaya reproduksi
Biaya ini timbul dari:
a) Pembelian sperma
Untuk melakukan inseminasi terhadap sapi-sapi betina yang terdapat pada
peternakan SDF agar sapi-sapi betina tersebut menjadi hamil.
b) Pembelian alat reproduksi
Pembelian ini dilakukan jika terjadi pada kelainan alat reproduksi sapi.
Berdasarkan kebijakan peternakan SDF, biasanya di sini juga dibebankan
biaya untuk karyawan part time. Karyawan part time akan bertugas untk
menangani masalah reproduksi dan kesehatan hewan (Keswan).
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6) Biaya kandang
Kandang yang dimiliki oleh peternakan SDF ada 2 (dua), kandang sewa dan
kandang milik sendiri. Untuk kandang sewa peternakan SDF membayarnya secara
tahunan dan untuk kandang milik sendiri dilaporkan sebesar harga perolehannya
dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
7) Biaya operasional pengelola
Berupa pengeluaran operasional pemilik peternakan SDF, seperti biaya tol dari
Jakarta – Puncak, Puncak - Jakarta dan biaya bensin mobilnya.
8) Biaya-biaya lainnya
Terdiri dari pengeluaran untuk air, listrik, telepon dan biaya-biaya lain.

4.4. Penerapan Akuntansi Aktiva BiologisSesuai IAS 41 Pada SDF
4.4.1. Pengakuan
Berikut akan diuraikan analisis aktiva biologis pada peternakan Sofyan Dairy Farm
(SDF) berdasarkan kriteria pemenuhan syarat pengakuan sebagai aktiva biologis
a.

Transaksi atau kejadian masa lalu
Syarat pertama dapat diakuinya suatu aktiva biologis adalah bahwa aktiva tersebut

diperoleh dari suatu transaksi atau kejadian masa lalu. Selain itu, entitas menguasai
sekaligus dapat mengendalikan aktiva yang diperolehnya dari hasil transaksi atau
kejadian masa lalu tersebut. Adanya penguasaan oleh entitas ditunjukkan dengan bukti
kepemilikan yang sah dari aktiva biologis, sedangkan pengendalian ditunjukkan dengan
adanya usaha aktif entitas dalam mempertahankan perolehan manfaat dari aktivanya
tersebut.
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Aktiva biologis yang dikelola oleh peternakan SDF merupakan hasil transaksi atau
kejadian di masa lalu. Kejadian di masa lalu tersebut dapat merupakan perolehan aktiva
biologis dari hasil kejadian eksternal melalui transaksi pertukaran dan pembelian sapi
dari pihak di luar peternakan. Sedangkan hasil kejadian internal berasal dari pertambahan
aktiva biologis karena proses perkembangbiakan. Bukti tentang kepemilikan yang sah
atas aktiva biologis yang diperoleh dari transaksi atau kejadian masa lalu adalah berupa
surat keterangan dari dinas peternakan dan dokumen pendukung lainnya mengenai
catatan-catatan terkait dengan proses transformasi aktiva biologis. Catatan tersebut
meliputi perubahan baik kualitas maupun kuantitas dari aktiva biologis yang dikelola
oleh peternakan. Usaha pengendalian untuk memperoleh kelangsungan manfaat di masa
mendatang dilakukan dengan pemberian makanan yang teratur dan pemeriksaan
kesehatan terhadap aktiva yang dikelola oleh peternakan.
b.

Manfaat di masa yang akan datang
Ketentuan lain tentang pengakuan aktiva biologis adalah terdapat kemungkinan

untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan
aktiva tersebut. Manfaat tersebut berupa potensi untuk memberikan sumbangan baik
langsung maupun tidak langsung, kas dan setara kas kepada entitas.
Aktiva biologis yang dikelola oleh peternakan SDF merupakan sumber daya utama
peternakan. Sebagai peternakan yang bergerak dalam kegiatan pemerahan, penghasilan
utama peternakan berasal dari penjualan susu yang dihasilkan oleh sapi-sapi peternakan
SDF.
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Manfaat ekonomi aktiva biologis diharapkan akan mengalir dalam jangka waktu
yang diharapkan oleh peternakan. Jangka waktu tersebut merupakan suatu periode bagi
aktiva biologis untuk dapat dimanfaatkan sampai dengan masa usinya dipandang tidak
memungkinkan lagi. Manfaat ekonomi tersebut melalui hasil penjualan susu sapi kepada
perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam usaha bisnis susu.
c.

Dapat diukur dengan handal
Syarat pengakuan suatu aktiva biologis selanjutnya adalah bahwa nilai wajar atau

harga perolehan aktiva dapat diukur dalam unit keuangan dengan keandalan yang
memadai. Proses pengakuan dapat diandalkan dengan adanya bukti-bukti pendukung
dari transaksi atau kejadian masa lalu. Pengukuran yang handal berarti suatu aktiva harus
dapat dinilai dan disajikan secara wajar, jujur, netral dan dapat diverifikasikan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik peternakan, diperoleh keterangan
bahwa peternakan mengalami kesulitan dalam melakukan pengukuran atau penilaian
terhadap aktiva biologis yang diperoleh dari kejadian internal berupa hasil proses
perkembangbiakan. Adanya kesulitan tersebut mengakibatkan peternakan hanya
mencatat bahwa aktiva biologis tersebut diperoleh dari perkembangbiakan.
Koleksi aktiva biologis yang ada pada peternakan SDF dibagi ke dalam delapan
klasifikasi jenis yaitu: pedet, anak lepas susu, anak, jantan tanggung, dara, dewasa,
dewasa bunting dan dewasa produksi yang dibagi menjadi dewasa produksi tidak hamil
(kosong); dewasa produksi hamil (isi); dewasa produksi kering kandang. Tabel IV-I
berisi daftar rekapitulasi populasi sapi pada peternakan Sofyan Dairy Farm (SDF) yang
memaparkan jumlah keseluruhan aktiva biologis yang ada
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Tabel IV-I
Daftar Jumlah Rekapitulasi Populasi Sapi Peternakan SDF
Per 30 Juni 2011
No
1

2

3

4
5
6
7
8

Umur
(bulan)

Jumlah
tercatat
Jun '11

Jantan
Betina

1 s/d 4,99
1 s/d 4,99

3
5

Jantan
Betina

5 s/d 7,99
5 s/d 7,99

0
0

Jantan
Betina

8 s/d 11,99
8 s/d 11,99

3
7

Jantan

12 s/d 17,99

0

Betina

12 s/d 17,99

11

Jantan

18 s/d 30

0

Betina

18 s/d 30

4

> 30

53

Klasifikasi Jenis
Pedet

Anak lepas susu

Anak

Jantan tanggung
Dara
Dewasa
Dewasa bunting
Dewasa produksi (betina):
Dewasa produksi tidak hamil (kosong)

Dewasa produksi hamil (isi)
> 30
10
Dewasa kering kandang
> 30
7
Total
103
Sumber : Data yang diolah dari peternakan SDF tahun 2011

Dapat dilihat dari tabel IV-I tersebut, jumlah aktiva biologis (sapi) yang dimiliki
oleh peternakan SDF per 30 Juni 2011 sebanyak 103 sapi. Seluruh sapi yang tercatat
tersebut akan diakui seluruh nilai perolehannya dalam neraca peternakan SDF yang akan
dibuat oleh penulis.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sapi yang dimiliki dan dikelola oleh
peternakan SDF telah memenuhi kriteria suatu pengakuan dan dapat dikategorikan ke
dalam aktiva biologis. Seluruh sapi yang ada dapat disajikan sebagai aktiva di dalam
laporan neraca peternakan.
4.4.2. Pengukuran
Metode pengukuran berdasarkan fair value atau nilai wajar aktiva merupakan suatu
konsep baru yang diperkenalkan oleh International Accounting Standard Board (IASB).
Dalam IAS 41 diisyaratkan bahwa aktiva biologis dinilai pada nilai wajarnya setelah
dikurangi dengan perkiraan biaya penjualan kecuali fair valuedari aktiva tidak dapat
diperoleh secara handal. Fair valueatau nilai wajar merupakan suatu jumlah dimana
suatu aktiva dapat saling dipertukarkan, atau kewajiban dapat dibentuk, dalam transaksi
yang wajar antara pihak-pihak yang saling mengetahui dan mempunyai kehendak untuk
melakukan transaksi tersebut.
Walaupun demikian, IAS 41 memperbolehkan penggunaan metode historical cost
dalam hal pasar aktif yang dapat menentukan nilai wajar dari aktiva biologis belum ada,
atau harga yang ditetapkan pasar aktif tidak dapat diandalkan. Hewan dan tumbuhan
dinilai dari harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan
kerugian penurunan nilai.
Seperti diketahui, peternakan SDF merupakan peternakan yang bergerak dalam
bidang peternakan sapi perah yang lebih difokuskan kepada kegiatan pemerahan susu.
Dapat dipastikan terdapat pasar aktif yang berfungsi sebagai tempat memperjualbelikan
sapi dan susunya sekaligus berfungsi untuk menetapkan acuan nilai wajar dari aktiva
biologis yang dapat diandalkan. Oleh karena itu penulis berpendapat metode pengukuran
yang lebih tepat digunakan untuk menilai aktiva biologis yang dimiliki peternakan SDF
adalah metode fair value.
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Dalam metode fair value, aktiva dicatat sebesar nilai wajar setelah dikurangi
perkiraan biaya penjualan. Nilai wajar tersebut berasal dari biaya perolehan aktiva
biologis tersebut di pasar aktif. Pasar aktif yang dimaksud adalah pasar yang mempunyai
harga yang tersedia untuk umum.
Penentuan biaya perolehan suatu aktiva biologis tidak dapat dilepaskan dari
bagaimana cara aktiva biologis tersebut diperoleh. Perolehan aktiva biologis yang diakui
oleh peternakan SDF meliputi perolehan aktiva biologis yang berasal dari pembelian;
pertukaran; dan perkembangbiakan serta pengukuran hasil agrikulturnya. Berikut akan
dibahas perihal perolehan aktiva biologis serta pengukuran hasil agrikulturnya yang
terdapat pada peternakan SDF.
1.

Pembelian
Kebijakan peternakan SDF dalam mengakui nilai perolehan aktiva biologis yang

berasal dari pembelian adalah memasukkan seluruh biaya yang dibayarkan untuk
memperoleh sapi kepada nilai perolehan sapi. Biaya-biaya yang terjadi seperti biaya
untuk mendatangkan sapi dan biaya administrasi lainnya ditambahkan kepada harga
pokok perolehan.
Penulis berpendapat, seharusnya peternakan SDF mengukur aktiva biologis yang
berasal dari pembelian berdasarkan fair value nya. Yaitu sebesar harga pasar dari sapi
tersebut atau kas yang dikeluarkan peternakan yang disepakati untuk membeli sapi
tersebut. Jadi biaya-biaya seperti biaya untuk mendatangkan sapi dan biaya administrasi
tidak ditambahkan kepada harga pokok perolehan sapi. Dikarenakan pada saat ini tidak
ada sapi yang diperoleh dari pembelian pada peternakan SDF, maka penulis tidak dapat
menilai sapi-sapi yang berasal dari pembelian.
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Adapun sapi yang berasal dari pembelian terjadi pada bulan April 2011, peternakan
SDF melakukan pembelian sapi dengan pedagang sapi Boyolali sebanyak 7 sapi seharga
Rp.79.300.000. Lalu terdapat biaya administrasi seperti surat keterangan dari dinas
peternakan yang totalnya Rp.200.000 dan biaya angkut sebesar Rp.1.000.000, maka
biaya administrasi dan biaya angkuttersebut tidak ditambahkan kepada harga pokok
perolehan. Sehingga harga pokok perolehanberasal darifair value atau harga sapi-sapi
tersebut yaitu sebesarRp.79.300.000.
Jurnal yang seharusnya dilakukan oleh peternakan SDF pada saat itu adalah:
Hewan ternak telah menghasilkan

79.300.000

Kas

2.

79.300.000

Pertukaran
Berdasarkan pemahaman atas kebijakan akuntansi aktiva biologis peternakan SDF,

pertukaran aktiva biologis yang dilakukan oleh peternakan SDF dapat dikategorikan
dalam transaksi pertukaran aktiva sejenis. Aktiva biologis yang dipertukarkan digunakan
untuk tujuan yang sama dan pertukaran dilakukan dengan pihak pedagang sapi dan
peternakan sapi.
Pada saat ini terdapat 2 (dua) pertukaran yang terjadi pada peternakan SDF,
pertama pertukaran 5 (lima) sapi dengan klasifikasi anak lepas susu dengan 1 (satu) sapi
dengan klasifikasi dara bunting, dan kedua, pertukaran 7 (tujuh) sapi dengan klasifikasi
dara bunting dengan 12 sapi klasifikasi dewasa produksi tidak hamil (kosong).
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Ketentuan dalam PSAK No.16 (revisi 2007) paragraf 24 menjelaskan bahwa dalam
pertukaran aktiva sejenis yang belum dapat diukur dengan nilai wajar maka biaya
perolehan aktiva baru adalah jumlah tercatat dari aktiva yang dilepaskan. Jadi nilai aktiva
baru dicatat sama dengan nilai aktiva yang dilepaskan. Sehingga dalam pertukaran
tersebut, tidak ada kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Dalam hal ini karena
nilai buku aktiva lama dianggap sebagai nilai wajarnya maka tidak ada laba atau rugi
yang diakui dalam pertukaran.
Pada kasus pertukaran pertama, jenis klasifikasi tersebut belum dapat ditentukan
nilai wajarnya. Maka pengukuran dari pertukaran tersebut dinilai berdasarkan biaya
pemeliharaan untuk sapi-sapi tersebut yang dihitung dari sejak lahir sampai
denganmenjadi klasifikasi anak lepas susu. Perhitungan tersebut akan menjadi seperti
berikut ini (rincian biaya-biaya pemeliharaan dapat dilihat pada bagian pengukuran yang
berasal dari perkembangbiakan) :

Anak lepas susu

= (Rp.4.900 x 120 hari) x 5 ekor

= Rp. 2.940.000

= (Rp.4.830x 30 hari) x 5 ekor

= Rp.

724.500

Rp. 3.664.500

Dan jurnal yang dilakukan oleh peternakan SDF adalah:
Hewan ternak dalam pertumbuhan (1 ekor dara bunting)
Hewan ternak dalam pertumbuhan (5 ekor anak lepas susu)

3.664.500
3.664.500

Pertukaran di atas adalah pertukaran 5 ekor anak lepas susu (lama) dengan 1 ekor
dara bunting (baru).
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Pada kasus pertukaran yang kedua, sapi yang diperoleh peternakan SDF yaitu sapi
dewasa produksi tidak hamil (kosong) sudah dapat ditentukan nilai wajarnya karena sapi
tersebut sudah dapat memproduksi susu. Sedangkan sapi yang diberikan oleh peternakan
SDF diukur berdasarkan biaya pemeliharaannya, karena sapi tersebut belum dapat
ditentukan nilai wajarnya.
Biaya pemeliharaan tersebut adalah biaya yang dikeluarkan untuk memelihara sapi
tersebut dari sejak lahir sampai dengan bunting atau menjadi klasifikasi dara bunting.
Biaya pemeliharaan ini identik dengan harga pokoknya atau fair value nya. Sehingga
perhitungannya menjadi seperti ini:
Dara bunting

= (Rp.4.900 x 120 hari) x 7 ekor

= Rp. 4.116.000

= (Rp.4.830 x 120 hari) x 7 ekor

= Rp. 4.057.200

= (Rp.6.030 x 120 hari) x 7 ekor

= Rp. 5.065.200

= (Rp.10.100 x 180 hari) x 7 ekor

= Rp. 12.726.000

= (Rp.16.400 x 30 hari) x 7 ekor

=Rp.3.444.000
= Rp. 29.408.400

Dewasa produksi tidak hamil (kosong) = Rp.9.000.000 x 12 ekor = Rp.108.000.000

Nilai wajar aktiva lama (dara bunting) yang diperoleh dari biaya pemeliharaannya
tidak sama dengan nilai wajar aktiva baru (dewasa produksi tidak hamil), dengan
demikian timbul laba Rp.78.591.600 (Rp.108.000.000 – Rp.29.408.400). Jurnal yang
dilakukan peternakan SDF adalah:
Hewan ternak telah menghasilkan

108.000.000

Hewan ternak dalam pertumbuhan

29.408.400

Laba hasil pertukaran

78.591.600
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3.

Perkembangbiakan
Untuk sapi yang diperoleh dari perkembangbiakan, peternakan SDF sulit untuk

menentukan nilai pasti dari sapi-sapi tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat neraca
untuk peternakan SDF, penulis menentukan nilai-nilai dari sapi tersebut melalu biaya
langsung dan biaya tidak langsung mengembangkan sapi (aktiva biologis) yang
diakumlasikan sampai sapi tersebut mencapai maturity (kematangan/kedewasaan) dan
memiliki fungsi produktif.
Hal tersebut didukung oleh pendapat Scot Henderson dan Graham Pierson dalam
bukunya Issue in Financial Accounting. Penetapan nilai perolehan aktiva biologis
berdasarkan nilai akumulasi biaya yang dikeluarkan sejak lahir hingga mencapai tahap
produktif.
Dalam hal ini, peternakan SDF dapat melakukan penilaian terhadap sapi-sapi baru
yang perolehannya berasal dari hasil proses perkembangbiakan. Seluruh biaya pemberian
makanan, susu, vitamin dan biaya lain yang relevan dalan menjaga eksisternsi sapi,
dikapitalisasi sampai sapi tersebut mencapai usia tertentu dan memiliki fungsi produktif.
Menurut penulis, fungsi produktif dapat diartikan sebagai batas usia sapi dapat
menghasilkan susu atau usia dimana sapi dapat memberikan kontribusi penghasilan
kepada peternakan.
Tabel IV-II berisi daftar biaya pemeliharaan sapi per hari per ekor pada peternakan
SDF yang akan digunakan untuk menentukan nilai sapi-sapi tersebut.
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Tabel IV-II
Daftar Biaya Pemeliharaan Sapi Per Hari Per Ekor Peternakan SDF
Per 30 Juni 2011
No

Jenis &

Susu

Konsentrat

Rumput

Vitamin

Umur
1

2

Tenaga

Total

Kerja

Pedet

4 liter x

(1 - 4

(1)Rp.4.000

bulan)

(2)Rp.800

Anak

-

lepas

-

-

-

Rp.1.700 Rp.17.700
per hari

Rp.4.900

per ekor
½ kg x

1 ikat x

Rp.330

Rp.2.300

Rp.4.830

Rp.2.400

Rp.1.000

per hari

per hari

per ekor

1 kg x

1 ikat x

Rp.330

Rp.2.300

Rp.6.030

Rp.2.400

Rp.1.000

per hari

per hari

per ekor

2 kg x

2 ikat x

Rp.500

Rp.2.400

Rp.1.000

per hari

Rp.2.800 Rp.10.100
per hari per ekor

3 kg x

2 ikat x

Rp.830

Rp.2.400

Rp.1.000

per hari

4 kg x

3 ikat x

Rp.1000

Rp.2.400

Rp.1.000

per hari

susu
(5 – 8
bulan)
3

Anak

-

( 8 – 12
bulan)
4

Dara &

-

Jantan
Tanggung
(12- 18
bulan)
5

Dewasa

-

(18 – 30

Rp.2.800 Rp.12.830
per hari per ekor

bulan)
6

Dara
Bunting

-

Rp.2.800 Rp.16.400
per hari per ekor

(18 – 30
bulan)
Sumber : Data yang diolah dari peternakan SDF tahun 2011
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Dapat dilihat dari tabel IV- II tersebut, telah didapat total biaya pemeliharaan sapi
per hari per ekor. Untuk jenis pedet, susu yang diberikan dibagi menjadi dua jenis, yaitu
(1) susu yang diberikan hasil dari susu yang diperoleh dari sapi peternakan SDF, yang
jika dijual maka akan terjual seharga Rp.4.000/liter dan (2) susu bubuk seharga
Rp.800/liter, sehingga total biaya untuk pedet pun terbagi menjadi dua.
Untuk biaya rumput, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian 4.3, rumput yang
diperoleh peternakan SDF didapatkan secara cuma-cuma, oleh karena itu pemilik
peternakan membuat kebijakan untuk memasukkan biaya-biaya mobil/truk yang
memang dipakai untuk mengambil rumput di gunung. Biaya-biaya tersebut antara lain:
Penyusutan mobil

Rp. 2.250.000

Ban

Rp.

250.000

Servicemobil

Rp.

100.000

Pajak mobil

Rp.

125.000

Bensin

Rp. 1.500.000

Total

Rp. 4.225.000 / 30 hari = Rp. 140.000 / 140 ikat
= Rp. 1.000/ ikat

Setelah diperoleh total biaya pemeliharaan sapi untuk masing-masing jenis sapi per
hari per ekor, dilakukan perhitungan per bulan dengan mengalikan total tersebut dengan
30 hari (1 bulan). Setelah itu baru lah di kali kan dengan jumlah sapi pada peternakan
SDF yang tercatat diperoleh dari hasil perkembangbiakan. Maka perhitungannya akan
seperti berikut ini :
1.

Pedet

= (Rp.17.700 x 10 hari) x 8 ekor

= Rp.1.416.000

(Rp.4.900 x 20 hari) x 8 ekor

= Rp. 784.000
Rp.2.200.000

Jika dihitung per ekor maka Rp.2.200.000 / 8 ekor = Rp.275.000 / ekor
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Dikarenakan pada masa sebelumnya peternakan SDF belum menentukan nilai sapi
yang diperoleh dari proses perkembangbiakan maka penulis menghitung klasifikasi jenis
sebelumnya untuk ditambahkan ke nilai klasifikasi jenis setelahnya, dengan memakai
pemberian susu bubuk untuk klasifikasi jenis pedet dan pemukulrataan semua jenis sapi
berusia awal bulan klasifikasi. Maka perhitungannya akan seperti berikut ini:

2.

Anak lepas susu

= (Rp.4.900 x 120 hari) x 0 ekor

= Rp. 0

= (Rp.4.830 x 30 hari) x 0 ekor

= Rp. 0
Rp. 0

3.

Anak

= (Rp.4.900 x 120 hari) x 10 ekor

= Rp. 5.880.000

= (Rp.4.830 x 120 hari) x 10 ekor

= Rp. 5.796.000

= (Rp.6.030 x 30 hari) x 10 ekor

= Rp. 1.809.000
Rp.13.485.000

Jika dihitung per ekor maka Rp.13.485.000/ 10 ekor = Rp.1.348.500/ ekor

4.

Dara & Jantan Tanggung = (Rp.4.900 x 120 hari) x 11 ekor = Rp. 6.468.000
= (Rp.4.830 x 120 hari) x 11 ekor

= Rp. 6.375.600

= (Rp.6.030 x 120 hari) x 11 ekor

= Rp. 7.959.600

= (Rp.10.100 x 30 hari) x 11 ekor

= Rp. 3.333.000
Rp.24.136.200

Jika dihitung per ekor maka Rp.24.136.200/ 11 ekor = Rp.2.194.200/ ekor
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5.

Dewasa

= (Rp.4.900 x 120 hari) x 0 ekor

= Rp. 0

= (Rp.4.830 x 120 hari) x 0 ekor

= Rp. 0

= (Rp.6.030 x 120 hari) x 0 ekor

= Rp. 0

= (Rp.10.100 x 180 hari) x 0 ekor

= Rp. 0

= (Rp.12.830 x 30 hari) x 0 ekor

= Rp. 0
Rp. 0

6.

Dara bunting

= (Rp.4.900 x 120 hari) x 3 ekor

= Rp. 1.764.000

= (Rp.4.830 x 120 hari) x 3 ekor

= Rp. 1.738.800

= (Rp.6.030 x 120 hari) x 3 ekor

= Rp. 2.170.800

= (Rp.10.100 x 180 hari) x 3 ekor

= Rp. 5.454.000

= (Rp.16.400 x 30 hari) x 3 ekor

=Rp.1.476.000
= Rp.12.603.600

Jika dihitung per ekor maka Rp. 12.603.600 / 3 ekor = Rp.4.201.200

Sehingga total kapitalisasi hewan ternak dari biaya pemeliharaan sebesar
52.424.800 ( 2.200.000 + 0 + 13.485.000 + 24.136.200 + 0 + 12.603.600). Biaya yang
dikapitalisasi tersebut dimasukkan ke dalam akun “hewan ternak dalam pertumbuhan”.
Jurnal yang dilakukan selama masa kapitalisasi adalah:
Hewan ternak dalam pertumbuhan

52.424.800

Susu

11.008.000

Konsentrat

13.248.000

Rumput

6.870.000

Vitamin

2.128.800

Tenaga kerja

19.170.000
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Setelah mencapai usia tertentu atau usia dimana sapi dapat menghasilkan, jumlah
nilai hewan ternak dalam pertumbuhan tersebut dipindahkan kepada akun “hewan ternak
telah menghasilkan”, dalam hal ini apabila dara bunting sudah melahirkan dan dapat
memproduksi susu maka jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
Hewan ternak telah menghasilkan

28.839.600

Hewan ternak dalam pertumbuhan

28.839.600

Angka di atas diperoleh dari biaya pemeliharaan sapi dari sejak lahir sampai sapi
tersebut dapat memproduksi susu, penjabaran biayanya antara lain:
Pedet

= (Rp.4.900 x 120 hari) x 3 ekor

= Rp. 1.764.000

Anak lepas susu= (Rp.4.830 x 120 hari) x 3 ekor

= Rp. 1.738.800

Anak

= Rp. 2.170.800

= (Rp.6.030 x 120 hari) x 3 ekor

Dara tanggung = (Rp.10.100 x 180 hari) x 3 ekor

= Rp. 5.454.000

Dara bunting = (Rp.16.400 x 360 hari) x 3 ekor

=Rp.17.712.000
= Rp.28.839.600

Untuk sapi klasifikasi jenis dewasa produksi, baik itu dewasa produksi tidak hamil,
dewasa produksi hamil dan dewasa kering kandang, karena sudah dapat menghasilkan
susu maka sudah dapat ditentukan nilai wajarnya. Sesuai dengan IAS 41, maka sapi-sapi
produktif tersebut diukur berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar dari masing-masing sapi
tersebut antara lain:
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1.

Dewasa produksi tidak hamil (kosong)
a) Jika produksi susu yang dihasilkan bagus ( > 11 liter/hari) = Rp.12.000.000
b) Jika produksi susu yang dihasilkan sedang (4-11 liter/hari) = Rp.10.000.000
c) Jika produksi susu yang dihasilkan rendah (4 < liter/hari) = Rp. 9.000.000

2.

Dewasa produksi hamil (isi) = Rp.13.000.000

3.

Dewasa kering kandang
a) Jika badan sapi tersebut besar

= Rp. 14.000.000

b) Jika badan sapi tersebut sedang

= Rp. 12.500.000

c) Jika badan sapi tersebut kecil

= Rp. 11.000.000

Walaupun nilai wajar dari masing-masing sapi sudah dapat diketahui, karena sapisapi tersebut berasal dari perkembangbiakan, maka tetap harus dihitung biaya
pemeliharaannya sampai dengan sapi tersebut dapat dikategorikan menjadi sapi
produktif. Berikut adalah perhitungan biaya pemeliharaan sapi dari sejak lahir hingga
menjadi sapi produktif:

1.

Dewasa produksi= (Rp.4.900 x 120 hari) x 41 ekor

= Rp. 24.108.000

tidak hamil

= (Rp.4.830 x 120 hari) x 41 ekor

= Rp. 23.763.600

= (Rp.6.030 x 120 hari) x 41 ekor

= Rp. 29.667.600

= (Rp.10.100 x 180 hari) x 41 ekor

= Rp. 74.538.000

= (Rp.16.400 x 360 hari) x 41 ekor

=Rp.242.064.000
= Rp.394.141.200
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2.

Dewasa produksi= (Rp.4.900 x 120 hari) x 10 ekor

= Rp. 5.880.000

hamil

= (Rp.4.830 x 120 hari) x 10 ekor

= Rp. 5.796.000

= (Rp.6.030 x 120 hari) x 10 ekor

= Rp. 7.236.000

= (Rp.10.100 x 180 hari) x 10 ekor

= Rp. 18.180.000

= (Rp.16.400 x 360 hari) x 10 ekor

=Rp.59.040.000
= Rp.96.132.000

3.

Dewasa produksi= (Rp.4.900 x 120 hari) x 7 ekor

= Rp. 4.116.000

kering kandang = (Rp.4.830 x 120 hari) x 7 ekor

= Rp. 4.057.200

= (Rp.6.030 x 120 hari) x 7 ekor

= Rp. 5.065.200

= (Rp.10.100 x 180 hari) x 7 ekor

= Rp. 12.726.000

= (Rp.16.400 x 360 hari) x 7 ekor

=Rp.41.328.000
= Rp.67.924.400

Setelah menghitung biaya pemeliharaan dan mengetahui nilai wajar dari masingmasing jenis klasifikasi sapi, maka nilai wajar tersebut di kali kan dengan jumlah sapi
yang ada. Perhitungan tersebut akan menjadi seperti berikut:
1.

Dewasa produksi tidak hamil (kosong)
a) Produksi susu bagus = 9 ekor x Rp. 12.000.000 = Rp. 108.000.000
b) Produksi susu sedang = 12 ekor x Rp. 10.000.000 = Rp. 120.000.000
c) Produksi susu rendah = 20 ekor x Rp. 9.000.000 = Rp. 180.000.000
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2.

Dewasa produksi hamil (isi) = 10 ekor x Rp. 13.000.000 = Rp. 130.000.000

3.

Dewasa kering kandang
a) Badan besar = 0 ekor x Rp. 14.000.000 = Rp. 0
b) Badan sedang = 1 ekor x Rp. 12.500.000 = Rp. 12.500.000
c) Badan kecil = 6 ekor x Rp. 11.000.000 = Rp. 66.000.000

Sapi-sapi produktif tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar, maka selisih antara
nilai wajar dan total biaya pemeliharaan adalah “keuntungan yang belum terealisasi”.
Jadi jurnal yang dilakukan oleh peternakan SDF adalah:

Hewan ternak telah menghasilkan (dewasa tidak hamil)

408.000.000

Keuntungan yang belum terealisasi

13.858.800

Hewan ternak dalam pertumbuhan

394.141.200

Hewan ternak telah menghasilkan (dewasa produksi hamil) 130.000.000
Keuntungan yang belum terealisasi

33.868.000

Hewan ternak dalam pertumbuhan

96.132.000

Hewan ternak telah menghasilkan (dewasa kering kandang) 78.500.000
Keuntungan yang belum terealisasi

10.575.600

Hewan ternak dalam pertumbuhan

67.924.400
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Keuntungan yang belum terealisasi tersebut akan terealisasi pada saat sapi-sapi
tersebut dijual oleh pihak peternakan SDF. Apabila dalam waktu 3 bulan peternakan
dapat memastikan bahwa sapi tersebut akan terjual maka “keuntungan yang belum
terealisasi” akan masuk ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan lain. Sebaliknya,
apabila peternakan tidak dapat memastikan bahwa sapi tersebut akan terjual dalam waktu
3 bulan makan “keuntungan yang belum terealisasi” akan masuk ke dalam laporan laba
rugi sebagai pendapatan komprehensif lainnya.
Dalam kasus ini, peternakan SDF bermaksud untuk menggunakan sapi-sapi
produktif tersebut untuk diambil susunya. Maka peternakan SDF tidak dapat memastikan
bahwa sapi tersebut akan terjual dalam waktu 3 bulan. Sehingga “keuntungan yang
belum terealisasi” tersebut akan masuk ke dalam laporan laba rugi peternakan SDF
sebagai pendapatan komprehensif lainnya.
Dengan dimunculkannya pendapatan komprehensif lainnya pada laporan laba rugi
peternakan SDF, maka akan berhubungan dengan ekuitas pada neraca peternakan SDF.
Sehingga dalam neraca peternakan SDF bagian ekuitas akan muncul pendapatan
komprehensif lainnya sebesar total dari ”keuntungan yang belum terealisasi” yakni
sebesar 58.302.400 ( 13.858.800 + 33.868.800 + 10.575.600 ).
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Untuk sapi-sapi yang sudah masuk ke dalam klasifikasi sapi produktif tentu juga
terdapat biaya pemeliharaan atas sapi-sapi tersebut. Tetapi, biaya pemeliharaan untuk
sapi-sapi produktif tersebut sudah tidak dikapitalisasi lagi ke nilai perolehan sapi karena
sapi-sapi produktif tersebut sudah mempunyai fair value nya masing-masing. Sehingga
biaya pemeliharaan tersebut tergolong dalam revenue expenditure dan akan masuk ke
dalam laporan laba rugi sebagai beban. Tabel IV-III berisikan daftar biaya pemeliharaan
sapi per hari per ekor yang tergolong sapi produktif pada peternakan Sofyan Dairy Farm
(SDF).
Tabel IV-III
Daftar Biaya Pemeliharaan Sapi Produktif Per Hari Per Ekor Peternakan SDF
Per 30 Juni 2011

No

Jenis

Susu

Konsentrat

Rumput

Vitamin

Tenaga

Total

Kerja
1

Dewasa

-

produksi

6 kg x

3 ikat x

Rp.1.000

Rp.2.400

Rp.1.000

per hari

8 kg x

3 ikat x

Rp.1.000

Rp.2.400

Rp.1.000

per hari

8 kg x

3 ikat x

Rp.1.000

Rp.2.400

Rp.1.000

per hari

Rp.3.300 Rp.21.700
per hari per ekor

tidak
hamil
2

Dewasa

-

produksi

Rp.3.300 Rp.26.500
per hari per ekor

hamil
3

Dewasa
produksi

-

Rp.3.300 Rp.26.500
per hari per ekor

kering
kandang
Sumber : Data yang diolah dari peternakan SDF tahun 2011
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1.

Dewasa produksi tidak hamil:
Biaya makanan

= (Rp.17.400 x 30 hari) x 41 ekor = Rp.21.402.000

Biaya kesehatan

= (Rp. 1.000 x 30 hari) x 41 ekor = Rp. 1.230.000

Biaya tenaga kerja

= (Rp. 3.300 x 30 hari) x 41 ekor = Rp. 4.059.000
= Rp.26.691.000

2.

Dewasa produksi hamil:
Biaya makanan

= (Rp.22.200 x 30 hari) x 10 ekor = Rp. 6.660.000

Biaya kesehatan

= (Rp. 1.000 x 30 hari) x 10 ekor = Rp.

300.000

Biaya tenaga kerja

= (Rp. 3.300 x 30 hari) x 10 ekor = Rp.

990.000

= Rp. 7.950.000
3.

Dewasa produksi kering kandang:
Biaya makanan

= (Rp.22.200 x 30 hari) x 7 ekor = Rp. 4.662.000

Biaya kesehatan

= (Rp. 1.000 x 30 hari) x 7 ekor = Rp.

210.000

Biaya tenaga kerja

= (Rp. 3.300 x 30 hari) x 7 ekor = Rp.

693.000

= Rp. 5.565.000

Total biaya makanan untuk sapi produksi:
Rp.21.402.000 + Rp. 6.660.000 + Rp. 4.662.000 = Rp. 32.724.000
Total biaya kesehatan untuk sapi produksi:
Rp. 1.230.000 + Rp.

300.000 + Rp.

210.000 = Rp. 1.740.000

Total biaya tenaga kerja untuk sapi produksi:
Rp. 4.059.000 + Rp.

990.000 + Rp.

Total keseluruhan

693.000 = Rp. 5.742.000
= Rp. 40.206.000
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Seperti yang sudah disebutkan di atas, biaya pemeliharaan untuk sapi-sapi
produktif tidak dikapitalisasikan kepada nilai perolehan sapi melainkan tergolong dalam
revenue expenditure dan masuk ke dalam laporan laba rugi sebagai beban. Maka biaya
pemeliharaan sebesar Rp.40.206.000 akan diperlakukan sebagai beban dalam laporan
laba rugi peternakan SDF karena tergolong dalam revenue expenditure.

4.

Hasil Agrikultur
Susu adalah hasil agrikultur dan penghasilan utama dari peternakan SDF. Menurut

IAS 41, apabila terdapat susu yang tersisa dan masuk dalam kategori inventories maka
susu tersebut dinilai berdasarkan fair value less cost to sell. Untuk penjualan susu, dinilai
dari fair value nya atau sebesar kas yang diterima. Penjualan susu peternakan SDF dibagi
menjadi dua periode, periode pertama dari tanggal 01 – 15 Juni dan periode kedua dari
tanggal 16 – 30 Juni. Perhitungan periode pertama 01- 15 Juni adalah sebagai berikut:
Pendapatan kotor penjualan susu murni

Rp.21.425.785,28

Untuk periode kedua 16 – 30 Juni perhitungannya adalah sebagai berikut:
Pendapatan kotor penjualan susu murni

Rp.20.140.658,50

Sehingga total pendapatan bersih penjualan susu murni sebesar
Pendapatan bersih penjualan susu murni periode 1

Rp.21.425.785,28

Pendapatan bersih penjualan susu murni periode 2

Rp.20.140.658,50

Total pendapatan

Rp. 41.566.444

81	
  
	
  

Penerapan Akuntansi..., Kurniawan, Ak.-Ibs, 2011

Dari penjualan susu yang dinilai berdasarkan fair value nya, peternakan SDF
memperoleh total pendapatan sebesar Rp. Rp. 41.566.444 Untuk rincian penjualan susu
murni per hari yang dibagi menjadi waktu pagi dan sore dapat dilihat di lampiran I dan
II. Pada lampiran I dan II dapat dilihat rincian penjualan susu per periode 1 – 15 Juni
2011 dan 16 – 30 Juni 2011.

4.4.3 Penyusutan
Penyusutan terhadap aktiva biologis diperkenankan oleh IAS 41 dalam hal metode
pengukuran nilai wajar tidak dapat digunakan karena tidak adanya pasar aktif. Jika nilai
wajar dapat digunakan maka penyusutan tidak diperkenankan. Sapi yang diperbolehkan
dilakukan penyusutan adalah sapi-sapi yang diukur berdasarkan cost less accumulated
depreciation and any accumulated impairment losses, dalam peternakan SDF tidak ada
sapi-sapi yang diukur dengan menggunakan metode tersebut. Oleh karena itu, tidak ada
sapi yang dapat dilakukan penyusutan. Sapi-sapi yang terdapat pada peternakan SDF
mempunyai pasar aktif dan mempunyai nilai wajar yang dapat diandalkan. Sehingga
sapi-sapi pada peternakan SDF tidak diperkenankan untuk dilakukan penyusutan.

4.4.4 Penghentian dan pelepasan
Dalam pembahasan Bab II dipaparkan bahwa suatu aktiva tetap atau aktiva tidak
lancar dihentikan atau dilepaskan penggunaannya karena adanya:
• Penjualan (sale) ;
• Pertukaran (exchange) ;
• Pelepasan secara paksa (involuntary conversion) ;
• Pembuangan (abandonment).
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Suatu aktiva dilepaskan atau ditarik penggunaannya dengan cara mengeliminasi
baik akun maupun nilai dari aktiva tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari
penghentian dan pelepasan aktiva tidak lancar diakui sebagai laba atau rugi dalam
laporan laba rugi entitas pada tahun berjalan. Pencatatan akuntansi dilakukan dengan
mendebet akun kerugian pada pelepasan dan mengkredit akun aktiva tidak lancar yang
bersangkutan.
Dalam laporan keuangan yang akan dibuat oleh penulis, transaksi atau kejadian
penghentian dan pelepasan aktiva biologis yang diakui oleh peternakan SDF adalah
transaksi atau kejadian yang diakibatkan dari transaksi pertukaran sapi dan kejadian
aktiva biologis/sapi akibat kematian.
a.

Pertukaran Aktiva Biologis
Transaksi pertukaran aktiva biologis telah dibahas sebelumnya pada sub bagian

pengukutan. Pertukaran aktiva biologis yang terjadi pada peternakan SDF merupakan
pertukaran aktiva sejenis. Pencatatan akuntansi terhadap aktiva biologis yang dilepaskan,
dilakukan dengan mendebet akun aktiva biologis baru yang diperoleh dan mengkredit
aktiva biologis lama yang dilepaskan.
Tidak ada kerugian atau keuntungan yang diakui oleh peternakan SDF apabila
aktiva tersebut belum dapat diukur dengan nilai wajar. Tidak diakuinya rugi atau laba
dikarenakan dalam transaksi pertukaran aktiva biologis tersebut, nilai dari aktiva lama
dijadikan nilai perolehan aktiva biologis yang baru.
Tetapi jika aktiva tersebut dapat diukur dengan nilai wajar, peternakan SDF hanya
mengakui kerugian yang timbul dari transaksi tersebut, apabila terdapat keuntungan/laba
yang timbul dari transaksi tersebut tidak diakui oleh peternakan SDF dan nilai dari aktiva
yang dipertukarkan dicatat sesuai dengan nilai wajar.
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b.

Aktiva biologis yang mati
Hewan sebagaimana makhluk hidup lainnya, dapat dipengaruhi oleh lingkungan

dimana hewan tersebut berada. Faktor alam seperti iklim, penyakit dan bencana
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberadaan aktiva biologis. Faktor
lainnya yang dapat menjadi penyebab kematian hewan adalah faktor manusia. Hal yang
menyebabkan kematian aktiva biologis yang dikelola oleh petenakan SDF lebih banyak
disebabkan oleh penyakit.
Dalam laporan keuangan yang akan dibuat oleh penulis, peternakan SDF mencatat
aktiva biologis yang lahir ke dalam neraca. Oleh karena itu, kebijakan tersebut diikuti
dengan menghapus bukukan aktiva biologis yang telah mati. Perlakuan akuntansi yang
dilakukan peternakan SDF adalah mendebet kerugian atas pelepasan dan mengkredit
aktiva biologis yang bersangkutan.
Pada malam hari tanggal 28 Juni 2011, terdapat sapi dengan klasifikasi jenis pedet
yang mati. Maka terhitung lahir pada tanggal 1 Juni 2011 dilakukan perhitungan biaya
pemeliharaan selama 28 hari dan dilakukan penghapusbukuan sebesar nilai dari biaya
pemeliharaan tersebut. Perhitungan dan pencatatannya sebagai berikut:

Pedet = (Rp.4.900 x 7 hari) x 1 ekor=

Rp.

34.300

Rp.

34.300

Maka pencatatan yang dilakukan oleh peternakan SDF adalah:
Kerugian atas pelepasan (kematian)

34.300

Hewan ternak dalam pertumbuhan
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34.300

4.4.5 Penyajian dan Pengungkapan
a.

Penyajian
Ketepatan penyajian mengandung arti bahwa terdapat kesesuaian antara informasi

yang dilaporkan dengan hasil-hasil aktual dari aktivitas ekonomi yan diukurnya. Dalam
pembahasan tentang penyajian dan pengungkapan Bab II terungkap bahwa IAS 41
memperkenankan entitas untuk memilih menyajikan aktiva biologisnya ke dalam dua
kelompok, yaitu consumable dan bearer biological asset atau mature dan immature
biological asset.
Melihat pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh peternakan SDF, maka
penulis dalam membuat neracanya berpendapat bahwa lebih tepat aktiva biologis yang
dikelolanya

diklasifikasikan

berdasarkan

aktiva

biologis/hewan

ternak

dalam

pertumbuhan dan aktiva biologis/hewan ternak telah menghasilkan. Penentuan aktiva
dalam pertumbuhan dan telah menghasilkan dapat dibedakan berdasarkan apakah sudah
dapat memproduksi susu/belum. Contoh penyajian aktiva biologis dalam neraca yang
akan dibuat oleh penulis pada peternakan SDF adalah sebagai berikut:
Aktiva Tidak Lancar:
Hewan ternak dalam pertumbuhan

56.089.300

Hewan ternak telah menghasilkan

724.500.000

Sub Total Hewan Ternak Produksi

780.589.300

Aktiva Tetap:
Bangunan-net

xxxxxxx

Peralatan-net

xxxxxxx

Total Aktiva Tidak Lancar

xxxxxxx
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b.

Pengungkapan
Dalam pembuatan catatan laporan keuangan yang akan dibuat oleh penulis,

pengungkapan atas informasi tambahan terhadap aktiva biologis yang dilakukan oleh
peternakan SDF antara lain mengenai:
1)

Pengelompokkan hewan ternak dalam pertumbuhan (belum menghasilkan) dan
hewan ternak telah menghasilkan,

2)

Nilai perolehan aktiva biologis,

3)

Nilai buku aktiva biologis pada pertengahan tahun,

4)

Keuntungan atau kerugian dalam penghentian dan pelepasan aktiva biologis
Karena keterbatasan kemampuan dan pemahaman penulis serta keterbatasan

informasi yang diperoleh penulis, maka penulis hanya mengungkapkan informasi
secukupnya sesuai dengan keadaan yang ada. Sehingga pengungkapan yang dilakukan
belum memenuhi prinsip full disclosure.
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4.4.6 Pembuatan Neraca Peternakan SDF
Setelah dilakukan analisis atas kebijakan akuntansi aktiva biologis pada peternakan
SDF, maka neraca menjadi seperti berikut:

PETERNAKAN SOFYAN DAIRY FARM
NERACA
30 JUNI 2011

AKTIVA
AKTIVA LANCAR

Catatan

2011

Kas

xxxxx

Piutang usaha

250.000

Piutang ragu-ragu

xxxxx

Persediaan

xxxxx

Aktiva lancar lain-lain

xxxxx

Jumlah Aktiva Lancar

xxxxx

AKTIVA TIDAK LANCAR
Hewan ternak produksi

1,2

772.589.300

Aktiva tetap:
Bangunan-net

xxxxx

Peralatan-net

xxxxx

Aktiva lain-lain

xxxxx

Jumlah Aktiva Tidak Lancar

xxxxx

JUMLAH AKTIVA

xxxxx
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KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN LANCAR

Catatan

2011

Hutang usaha

xxxxx

Hutang pajak

xxxxx

Jumlah Kewajiban Lancar

xxxxx

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Hutang usaha jangka panjang

xxxxx

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar

xxxxx

JUMLAH KEWAJIBAN

xxxxx

EKUITAS
Modal pemilik

xxxxx

Modal pihak lain

xxxxx

Pendapatan komprehensif lainnya

58.302.400

JUMLAH EKUITAS

xxxxx

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

xxxxx
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4.5 Analisis Kebijakan Pengeluaran Aktiva Biologis Peternakan SDF
Keputusan untuk menentukan apakah suatu pengeluaran terkait dengan aktiva
dikapitalisasi atau dibebankan pada tahun berjalan merupakan salah satu permasalahan
yang membutuhkan pertimbangan professional seorang akuntan. Dalam pembahasan atas
pengeluaran terkait aktiva biologis terdapat dua macam jenis pengeluaran, yaitu
pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan.
Pada peternakan SDF, semua biaya pemeliharaan yang dikeluarkan untuk aktiva
biologis yang berasal dari perkembangbiakan termasuk dalam pengeluaran modal
(capital expenditure). Tetapi biaya pemeliharaan yang dikeluarkan untuk sapi dengan
klasifikasi jenis dewasa produksi atau sapi yang telah menghasilkan termasuk dalam
pengeluaran pendapatan (revenue expenditure).
Biaya-biaya lain yang tidak termasuk dalam biaya pemeliharaan untuk aktiva
biologis yang berasal dari perkembangbiakan termasuk dalam pengeluaran pendapatan
(revenue expenditure). Perlakuan akuntansi yang dilakukan untuk pengeluran pendapatan
adalah dengan mencatat pengeluaran tersebut pada saat terjadinya transaksi dan
membebankannya pada tahun berjalan.
Berikut adalah biaya-biaya yang dikeluarkan peternakan SDF yang termasuk dalam
jenis pengeluaran modal (capital expenditure):
• Biaya susu bubuk
• Biaya makanan yang terdiri dari rumput dan konsentrat
• Biaya kesehatan hewan
• Gaji karyawan
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Berikutnya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh peternakan SDF yang dalam
jenis pengeluaran pendapatan (revenue expenditure):
• Biaya makanan yang terdiri dari rumput dan konsentrat (untuk sapi produksi)
• Biaya kesehatan hewan (untuk sapi produksi)
• Gaji karyawan (untuk sapi produksi)
• Biaya untuk membeli SAPRONA (Sarana Produksi Peternakan)
• Biaya reproduksi
• Biaya kandang
• Biaya operasional pengelola peternakan
• Biaya-biaya lainnya

Setelah diketahui biaya mana saja yang masuk dalam pengeluaran modal (capital
expenditure) dan pengeluran pendapatan (revenue expenditure), maka penulis dapat
membuat laporan laba rugi yang feasibleberdasarkan informasi yang diperoleh dari
peternakan SDF. Berikut adalah laporan laba rugi peternakan SDF:
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PETERNAKAN SOFYAN DAIRY FARM
LAPORAN LABA RUGI
30 JUNI 2011
Catatan

2011

PENDAPATAN USAHA

41.566.444

BEBAN POKOK PENJUALAN

xxxxxxxxx

LABA (RUGI) KOTOR

xxxxxxxxx

BIAYA MAKANAN

3

(32.724.000)

KERUGIAN ATAS PELEPASAN

4

(33.600)

BIAYA KANDANG

xxxxxxxx

BIAYA SAPRONA

5

(493.000)

BIAYA KESEHATAN

6

(1.740.000)

BIAYA REPRODUKSI
GAJI KARYAWAN

xxxxxxx
7

(5.742.000)

BIAYA OPERASIONAL PENGELOLA 8

(986.000)

BIAYA-BIAYA LAINNYA

9

LABA (RUGI) BERSIH

(1.388.000)
xxxxxxx

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA:
KEUNTUNGAN YANG

10

58.302.400

BELUM TEREALISASI
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

91	
  
	
  

Penerapan Akuntansi..., Kurniawan, Ak.-Ibs, 2011

xxxxxxxxx

PETERNAKAN SOFYAN DAIRY FARM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1.

Hewan ternak produksi

2011

Hewan ternak produksi dikategorikan menjadi:
Belum menghasilkan (dalam pertumbuhan):
Pedet

2.200.000

Anak lepas susu

0

Anak

13.485.000

Dara & Jantan tanggung

24.136.200

Dewasa

0

Dara bunting

12.603.600

Dara bunting hasil pertukaran

3.664.500

Total belum menghasilkan (dalam petumbuhan)

56.089.300

Telah menghasilkan:
Dewasa produksi tidak hamil (kosong)

408.000.000

Dewasa produksi tidak hamil (kosong) hasil pertukaran

108.000.000

Dewasa produksi hamil (isi)

130.000.000

Dewasa kering kandang

78.500.000

Total telah menghasilkan

724.500.000

Total hewan ternak produksi

780.589.300

Less: estimated cost to sell

8.000.000
772.589.300
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2.

Hewan ternak
Untuk hewan ternak belum menghasilkan dinilai berdasarkan biaya pemeliharaan

dan biaya lain yang diakumulasi selama pertumbuhan. Sedangkan untuk hewan ternak
telah menghasilkan dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya penjualan (fair value
less cost to sell).

3.

Biaya makanan
Biaya makanan ini adalah makanan untuk sapi produksi yang tidak dikapitalisasi

kepada nilai perolehan sapi. Total biaya makanan untuk sapi produksi:
21.402.000 +

4.

6.660.000 +

4.662.000 = 32.724.000

Kerugian atas pelepasan
Kerugian ini timbul akibat kematian pada sapi peternakan SDF, sapi tersebut hidup

selama tujuh hari dan kemudian mati, maka biaya pemeliharaan selama tujuh hari
tersebut menjadi kerugian bagi peternakan SDF.

5.

Biaya Saprona
Arit

= 210.000

Sabun

= 37.000

Gas

= 240.000

Sapu lidi

=

Total

6.000
493.000
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6.

Biaya kesehatan
Biaya kesehatan ini berupa vitamin kepada sapi produksi yang tidak dikapitalisasi

kepada nilai perolehan sapi. Total biaya kesehatan untuk sapi produksi:
1.230.000 +

7.

300.000 +

210.000 = 1.740.000

Gaji karyawan
Gaji karyawan ini adalah biaya untuk tenaga kerja yang mengurusi sapi produksi

yang tidak dikapitalisasi kepada nilai perolehan sapi. Total biaya tenaga kerja untuk sapi
produksi:
4.059.000 +

8.

990.000 +

693.000 = 5.742.000

Biaya operasional pengelola
Tol

= 186.000

Bensin

= 800.000

Total

986.000
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9.

Biaya-biaya lainnya
Bensin motor

=

20.000

Galon

=

13.000

Ongkos ganti ban

=

30.000

Polar

= 1.150.000

Jamu sapi

=

20.000

Batako, semen, pasir =

135.000

Sendok tembok

=

15.000

Piting lampu

=

5.000

Total

10.

1.388.000

Keuntungan yang belum terealisasi
Keuntungan yang belum terealisasi ini muncul akibat terdapatnya selisih antara

biaya pemeliharaan sapi produksi dengan fair value sapi produksi. Total dari keuntungan
yang belum terealisasi:
13.858.800 + 33.868.800 + 10.575.600 = 58.302.400

Setelah dibuat laporan keuangan peternakan SDF yang terdiri dari neraca, laporan
laba rugi dan catatan atas laporan keuangan, Tabel IV – IV menunjukkan rangkuman dari
total nilai perolehan sapi peternakan SDF per 30 Juni 2011 beserta informasi akan
masing-masing klasifikasi sapi.
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Tabel IV-IV
Rangkuman Total Nilai Perolehan Sapi Peternakan SDF
Per 30 Juni 2011

No

Jenis

1

Pedet

Keterangan

Jumlah ekor

Nilai

Total

Berumur 1 – 4,99 bulan &

8 ekor

Rp. 275.000 / ekor

Rp. 2.200.000

0 ekor

Rp. 732.900 / ekor

Rp. 0

10 ekor

Rp. 1.348.500 / ekor

Rp. 13.485.000

11 ekor

Rp. 2.194.200 / ekor

Rp. 24.136.200

0 ekor

Rp. 4.094.100 / ekor

Rp. 0

3 ekor

Rp. 4.201.200 / ekor

Rp.12.603.600

1 ekor

Rp. 3.664.500 / ekor

Rp. 3.664.500

41 ekor

Rp. 9.951.220 / ekor

Rp. 408.000.000

12 ekor

Rp. 9.000.000 / ekor

Rp. 108.000.000

10 ekor

Rp. 13.000.000 / ekor

Rp. 130.000.000

7 ekor

Rp. 11.215.000

Rp. 78.500.000

berasal dari perkembangbiakan
2
3

Anak lepas

Berumur 5 – 7,99 bulan &

susu

berasal dari perkembangbiakan

Anak

Berumur 8 – 11,99 bulan &
berasal dari perkembangbiakan

4
5

Dara & Jantan

Berumur 1 – 1,49 tahun &

Tanggung

berasal dari perkembangbiakan

Dewasa

Berumur 1 – 2,49 tahun &
berasal dari perkembangbiakan

6

Dara Bunting

Berumur 1 – 2,49 tahun &
berasal dari perkembangbiakan

7

Dara Bunting

Berumur 1 – 2,49 tahun &
berasal dari pertukaran

8

9

Dewasa

Berumur > 2,5 tahun, produksi

produksi tidak

susu& berasal dari

hamil

perkembangbiakan

Dewasa

Berumur > 2,5 tahun, produksi

produksi tidak

susu& berasal dari pertukaran

hamil
10

Dewasa

Berumur > 2,5 tahun, masih

produksi hamil

dapat produksi susu & berasal

Dewasa

Berumur > 2,5 tahun dengan

dari perkembangbiakan
11

produksi

masa kehamilan 7 -9 bulan,

kering

tidak dapat memproduksi susu

kandang

& berasal dari
perkembangbiakan

Total

103 ekor

Rp. 780.589.300

Sumber : Data yang diolah dari peternakan SDF tahun 2011
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4.6 Analisis Hambatan dalam Penerapan Akuntansi Aktiva Biologis
padaPeternakan SDF
Dalam menerapkan akuntansi aktiva biologis pada peternakan SDF, penulis
menemukan beberapa hambatan dalam menerapkannya. Hambatan-hambatan tersebut
antara lain:
1)

Tidak semua sapi dapat memproduksi susu di saat yang sama
Pada saat klasifikasi jenis dara bunting memasuki klasifikasi jenis dewasa produksi

tidak hamil, berdasarkan waktu/usia idealnya pada saat itu juga sapi sudah dapat
memproduksi susu dan dapat ditentukan nilainya berdasarkan fair value. Tetapi pada
kenyataanya tidak semua sapi dapat memproduksi susu pada saat yang sama. Semuanya
tergantung pada kondisi biologis dari sapi tersebut, sehingga penentuan nilai dari sapisapi tersebut juga belum bisa dilakukan pada saat yang sama.

2)

Usia sapi sulit untuk diestimasi
Ketika akuntansi aktiva biologis dicoba untuk diterapkan, usia sapi sulit untuk

diestimasi. Sapi yang tergolong muda bisa mati lebih cepat daripada sapi yang termasuk
golongan tua, hal ini menyebabkan peternakan SDF mengalami kerugian. Karena
peternakan SDF sudah terlanjur untuk mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk sapi
tersebut tetapi belum mendapatkan manfaat dari sapi-sapi tersebut. Usia yang sulit untuk
diestimasi juga membuat penyusutan sulit dilakukan pada aktiva biologis.
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3)

Kondisi dari aktiva biologis
Kondisi dari masing-masing sapi berbeda, yang dijelaskan oleh penulis pada sub

bab – sub bab sebelumnya adalah penilaian terhadap sapi yang kondisinya dapat
dikatakan normal atau sehat. Tetapi pada sapi yang masuk ke dalam golongan sakit atau
cacat sulit untuk ditentukan nilainya. Karena beban terhadap sapi tersebut seperti biaya
pengobatan dll, lebih besar daripada manfaat yang diperoleh peternakan. Hal tersebut
belum diatur dalam IAS 41, sehingga masih sulit untuk dilakukan penilaian terhadap
sapi-sapi tersebut.

4)

Data-data yang terdapat pada peternakan SDF cukup minim
Dalam menerapkan akuntansi aktiva biologis pada peternakan SDF, data-data pada

peternakan SDF cukup minim. Peternakan SDF hanya mempunyai buku kas untuk
mencatat administrasi peternakan dan catatan lainnya seperti pembelian obat, penjualan
susu, pencatatan akan informasi sapi, vitamin, pakan, dan lain-lain yang dipegang oleh
istri pemilik peternakan SDF. Hal ini menghambat penulis dalam menerapakan akuntansi
aktiva biologis pada peternakan SDF.

4.7 Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Aktiva Biologis
padaPeternakan SDF
Setelah akuntansi aktiva biologis dicoba diterapkan oleh penulis pada peternakan
Sofyan Dairy Farm, terdapat beberapa dampak yang terjadi pada peternakan tersebut.
Dampak-dampak tersebut antara lain:
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1)

Nilai seluruh sapi yang berada pada peternakan SDF sudah dapat diketahui
Sebelum akuntansi aktiva biologis diterapkan pada peternakan SDF, pihak

peternakan tidak mengetahui nilai dari seluruh sapi-sapi yang dimilikinya secara pasti.
Setelah diterapkannya akuntansi aktiva biologis, peternakan SDF kini mengetahui berapa
nilai masing-masing sapi yang dimilikinya dan total nilai dari keseluruhan sapi yang
dimiliki peternakan SDF.

2)

Nilai aset dalam neraca menjadi tinggi
Dalam penerapan akuntansi aktiva biologis, nilai aset dalam neraca menjadi tinggi.

Mengingat peternakan SDF belum menerapkan akuntansi aktiva biologis sebelumnya
maka sebelumnya tidak diketahui berapa nilai dari aktiva biologis yang dimiliki
peternakan SDF. Karena nilai dari aktiva biologis sudah dapat diketahui masing-masing
per klasifikasi dan totalnya sehingga menambah nilai total aset yang terdapat pada
peternakan SDF.

3)

Biaya peternakan SDF dalam laporan laba rugi menjadi rendah
Kapitalisasi biaya pemeliharaan sapi terhadap sapi yang belum menghasilkan atau

sapi yang belum produktif, membuat beban biaya langsung dan tidak langsung
mengembangkan sapi atau biaya pemeliharaan yang seharusnya menjadi beban dalam
laporan laba rugi peternakan SDF menjadi tidak ada, yang ada hanyalah biaya
pemeliharaan untuk sapi produktif. Sehingga beban yang ada dalam laporan laba rugi
peternakan SDF menjadi rendah.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
	
  

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya, peneliti akan mencoba mengambil beberapa kesimpulan mengenai beberapa
hal yang dianggap penting berkaitan dengan penerapan akuntansi aktiva biologis
berdasarkan IAS 41 pada peternakan Sofyan Dairy Farm. Berikut ini beberapa
keseimpulan dari skripsi ini.
1.

Fair value menjadi metode yang digunakan oleh peternakan SDF dalam menilai
aktiva biologis yakni golongan sapi produktif dan hasil agrikultur yang
dimilikinya. Sedangkan untuk sapi yang tergolong belum menghasilkan dinilai
berdasarkan biaya pemeliharaan sapi tersebut dari sejak lahir sampai dengan
mencapai klasifikasi yang bersangkutan.

2.

Beberapa hambatan dalam penerapan akuntansi aktiva biologis pada peternakan
SDF yaitu tidak semua sapi memproduksi susu di saat yang sama, usia sapi sulit
untuk diestimasi, kondisi dari aktiva biologis dan data-data yang terdapat pada
peternakan SDF cukup minim.

3.

Penerapan akuntansi aktiva biologis memberikan dampak terhadap neraca dan
laporan laba rugi peternakan SDF. Dampak tersebut adalah nilai aset dalam neraca
menjadi tinggi dan biaya peternakan SDF dalam laporan laba rugi menjadi rendah.
Selain itu peternakan SDF juga sudah dapat mengetahui nilai seluruh sapi pada
peternakan tersebut.
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5.2. Saran
Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak peternakan SDF
dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak peternakan sebagai berikut:
1.

Peternakan SDF dapat menerapkan akuntansi aktiva biologis dalam menilai aktiva
biologis yang dimilikinya agar pihak peternakan dapat mengetahui secara persis
berapa nilai dari seluruh sapi yang dimilikinya.

2.

Peternakan SDF dapat mencoba untuk merekrut karyawan yang kompeten dalam
bidang akuntansi, mengingat belum adanya SDM yang kompeten dalam bidang
tersebut. Sehingga pencatatan aktiva biologis dapat diterapkan secara kontinuitas
pada peternakan SDF.
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International Accounting Standard 41
Agriculture
Objective
The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment and disclosures related to agricultural
activity.

Scope
1

2

This Standard shall be applied to account for the following when they relate to agricultural activity:
(a)

biological assets;

(b)

agricultural produce at the point of harvest; and

(c)

government grants covered by paragraphs 34–35.

This Standard does not apply to:
(a)

land related to agricultural activity (see IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 40
Investment Property); and

(b)

intangible assets related to agricultural activity (see IAS 38 Intangible Assets).

3

This Standard is applied to agricultural produce, which is the harvested product of the entity’s biological
assets, only at the point of harvest. Thereafter, IAS 2 Inventories or another applicable Standard is applied.
Accordingly, this Standard does not deal with the processing of agricultural produce after harvest; for
example, the processing of grapes into wine by a vintner who has grown the grapes. While such processing
may be a logical and natural extension of agricultural activity, and the events taking place may bear some
similarity to biological transformation, such processing is not included within the definition of agricultural
activity in this Standard.

4

The table below provides examples of biological assets, agricultural produce, and products that are the result
of processing after harvest:
Biological assets

Agricultural produce

Products that are the result of
processing after harvest

Sheep

Wool

Yarn, carpet

Trees in a plantation forest

Felled trees

Logs, lumber

Plants

Cotton

Thread, clothing

Harvested cane

Sugar

Dairy cattle

Milk

Cheese

Pigs

Carcass

Sausages, cured hams

Bushes

Leaf

Tea, cured tobacco

1
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Biological assets

Agricultural produce

Products that are the result of
processing after harvest

Vines

Grapes

Wine

Fruit trees

Picked fruit

Processed fruit

Definitions
Agriculture-related definitions
5

The following terms are used in this Standard with the meanings specified:
Agricultural activity is the management by an entity of the biological transformation and harvest of
biological assets for sale or for conversion into agricultural produce or into additional biological
assets.

Agricultural produce is the harvested product of the entity’s biological assets.

A biological asset is a living animal or plant.

Biological transformation comprises the processes of growth, degeneration, production, and
procreation that cause qualitative or quantitative changes in a biological asset.

A group of biological assets is an aggregation of similar living animals or plants.

Harvest is the detachment of produce from a biological asset or the cessation of a biological asset’s life
processes.
Costs to sell are the incremental costs directly attributable to the disposal of an asset, excluding
finance costs and income taxes.

6

Agricultural activity covers a diverse range of activities; for example, raising livestock, forestry, annual or
perennial cropping, cultivating orchards and plantations, floriculture, and aquaculture (including fish
farming). Certain common features exist within this diversity:
(a)

Capability to change. Living animals and plants are capable of biological transformation;

(b)

Management of change. Management facilitates biological transformation by enhancing, or at
least stabilising, conditions necessary for the process to take place (for example, nutrient levels,
moisture, temperature, fertility, and light). Such management distinguishes agricultural activity
from other activities. For example, harvesting from unmanaged sources (such as ocean fishing and
deforestation) is not agricultural activity; and

(c)

Measurement of change. The change in quality (for example, genetic merit, density, ripeness, fat
cover, protein content, and fibre strength) or quantity (for example, progeny, weight, cubic metres,

2
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fibre length or diameter, and number of buds) brought about by biological transformation or
harvest is measured and monitored as a routine management function.
7

Biological transformation results in the following types of outcomes:
(a)

asset changes through (i) growth (an increase in quantity or improvement in quality of an animal
or plant), (ii) degeneration (a decrease in the quantity or deterioration in quality of an animal or
plant), or (iii) procreation (creation of additional living animals or plants); or

(b)

production of agricultural produce such as latex, tea leaf, wool, and milk.

General definitions
8

The following terms are used in this Standard with the meanings specified:
An active market is a market where all the following conditions exist:

(a)

the items traded within the market are homogeneous;

(b)

willing buyers and sellers can normally be found at any time; and

(c)

prices are available to the public.

Carrying amount is the amount at which an asset is recognised in the statement of financial position.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction.

Government grants are as defined in IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance.

9

The fair value of an asset is based on its present location and condition. As a result, for example, the fair
value of cattle at a farm is the price for the cattle in the relevant market less the transport and other costs of
getting the cattle to that market.

Recognition and measurement
10

An entity shall recognise a biological asset or agricultural produce when, and only when:
(a)

the entity controls the asset as a result of past events;

(b)

it is probable that future economic benefits associated with the asset will flow to the entity;
and

(c)

the fair value or cost of the asset can be measured reliably.

11

In agricultural activity, control may be evidenced by, for example, legal ownership of cattle and the branding
or otherwise marking of the cattle on acquisition, birth, or weaning. The future benefits are normally
assessed by measuring the significant physical attributes.

12

A biological asset shall be measured on initial recognition and at the end of each reporting period at
its fair value less costs to sell, except for the case described in paragraph 30 where the fair value
cannot be measured reliably.

3
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13

Agricultural produce harvested from an entity’s biological assets shall be measured at its fair value
less costs to sell at the point of harvest. Such measurement is the cost at that date when applying IAS 2
Inventories or another applicable Standard.

14

[deleted]

15

The determination of fair value for a biological asset or agricultural produce may be facilitated by grouping
biological assets or agricultural produce according to significant attributes; for example, by age or quality.
An entity selects the attributes corresponding to the attributes used in the market as a basis for pricing.

16

Entities often enter into contracts to sell their biological assets or agricultural produce at a future date.
Contract prices are not necessarily relevant in determining fair value, because fair value reflects the current
market in which a willing buyer and seller would enter into a transaction. As a result, the fair value of a
biological asset or agricultural produce is not adjusted because of the existence of a contract. In some cases,
a contract for the sale of a biological asset or agricultural produce may be an onerous contract, as defined in
IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. IAS 37 applies to onerous contracts.

17

If an active market exists for a biological asset or agricultural produce, in its present location and condition,
the quoted price in that market is the appropriate basis for determining the fair value of that asset. If an entity
has access to different active markets, the entity uses the most relevant one. For example, if an entity has
access to two active markets, it would use the price existing in the market expected to be used.

18

If an active market does not exist, an entity uses one or more of the following, when available, in
determining fair value:
(a)

the most recent market transaction price, provided that there has not been a significant change in
economic circumstances between the date of that transaction and the end of the reporting period;

(b)

market prices for similar assets with adjustment to reflect differences; and

(c)

sector benchmarks such as the value of an orchard expressed per export tray, bushel, or hectare,
and the value of cattle expressed per kilogram of meat.

19

In some cases, the information sources listed in paragraph 18 may suggest different conclusions as to the fair
value of a biological asset or agricultural produce. An entity considers the reasons for those differences, in
order to arrive at the most reliable estimate of fair value within a relatively narrow range of reasonable
estimates.

20

In some circumstances, market-determined prices or values may not be available for a biological asset in its
present condition. In these circumstances, an entity uses the present value of expected net cash flows from
the asset discounted at a current market-determined rate in determining fair value.

21

The objective of a calculation of the present value of expected net cash flows is to determine the fair value
of a biological asset in its present location and condition. An entity considers this in determining an
appropriate discount rate to be used and in estimating expected net cash flows. In determining the present
value of expected net cash flows, an entity includes the net cash flows that market participants would expect
the asset to generate in its most relevant market.

22

An entity does not include any cash flows for financing the assets, taxation, or re-establishing biological
assets after harvest (for example, the cost of replanting trees in a plantation forest after harvest).

23

In agreeing an arm’s length transaction price, knowledgeable, willing buyers and sellers consider the
possibility of variations in cash flows. It follows that fair value reflects the possibility of such variations.
Accordingly, an entity incorporates expectations about possible variations in cash flows into either the
expected cash flows, or the discount rate, or some combination of the two. In determining a discount rate, an
entity uses assumptions consistent with those used in estimating the expected cash flows, to avoid the effect
of some assumptions being double-counted or ignored.

24

Cost may sometimes approximate fair value, particularly when:
(a)

little biological transformation has taken place since initial cost incurrence (for example, for fruit
tree seedlings planted immediately prior to the end of a reporting period); or

(b)

the impact of the biological transformation on price is not expected to be material (for example,
for the initial growth in a 30-year pine plantation production cycle).

4
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Biological assets are often physically attached to land (for example, trees in a plantation forest). There may
be no separate market for biological assets that are attached to the land but an active market may exist for
the combined assets, that is, for the biological assets, raw land, and land improvements, as a package.
An entity may use information regarding the combined assets to determine fair value for the biological
assets. For example, the fair value of raw land and land improvements may be deducted from the fair value
of the combined assets to arrive at the fair value of biological assets.

Gains and losses
26

A gain or loss arising on initial recognition of a biological asset at fair value less costs to sell and from
a change in fair value less costs to sell of a biological asset shall be included in profit or loss for the
period in which it arises.

27

A loss may arise on initial recognition of a biological asset, because costs to sell are deducted in determining
fair value less costs to sell of a biological asset. A gain may arise on initial recognition of a biological asset,
such as when a calf is born.

28

A gain or loss arising on initial recognition of agricultural produce at fair value less costs to sell shall
be included in profit or loss for the period in which it arises.

29

A gain or loss may arise on initial recognition of agricultural produce as a result of harvesting.

Inability to measure fair value reliably
30

There is a presumption that fair value can be measured reliably for a biological asset. However, that
presumption can be rebutted only on initial recognition for a biological asset for which
market-determined prices or values are not available and for which alternative estimates of fair value
are determined to be clearly unreliable. In such a case, that biological asset shall be measured at its
cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. Once the fair value of
such a biological asset becomes reliably measurable, an entity shall measure it at its fair value less
costs to sell. Once a non-current biological asset meets the criteria to be classified as held for sale (or is
included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with IFRS 5 Non-current
Assets Held for Sale and Discontinued Operations, it is presumed that fair value can be measured
reliably.

31

The presumption in paragraph 30 can be rebutted only on initial recognition. An entity that has previously
measured a biological asset at its fair value less costs to sell continues to measure the biological asset at its
fair value less costs to sell until disposal.

32

In all cases, an entity measures agricultural produce at the point of harvest at its fair value less costs to sell.
This Standard reflects the view that the fair value of agricultural produce at the point of harvest can always
be measured reliably.

33

In determining cost, accumulated depreciation and accumulated impairment losses, an entity considers IAS 2
Inventories, IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 36 Impairment of Assets.

Government grants
34

An unconditional government grant related to a biological asset measured at its fair value less costs to
sell shall be recognised in profit or loss when, and only when, the government grant becomes
receivable.

35

If a government grant related to a biological asset measured at its fair value less costs to sell is
conditional, including when a government grant requires an entity not to engage in specified
agricultural activity, an entity shall recognise the government grant in profit or loss when, and only
when, the conditions attaching to the government grant are met.

36

Terms and conditions of government grants vary. For example, a grant may require an entity to farm in a
particular location for five years and require the entity to return all of the grant if it farms for a period shorter

5
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than five years. In this case, the grant is not recognised in profit or loss until the five years have passed.
However, if the terms of the grant allow part of it to be retained according to the time that has elapsed, the
entity recognises that part in profit or loss as time passes.
37

If a government grant relates to a biological asset measured at its cost less any accumulated depreciation and
any accumulated impairment losses (see paragraph 30), IAS 20 Accounting for Government Grants and
Disclosure of Government Assistance is applied.

38

This Standard requires a different treatment from IAS 20, if a government grant relates to a biological asset
measured at its fair value less costs to sell or a government grant requires an entity not to engage in specified
agricultural activity. IAS 20 is applied only to a government grant related to a biological asset measured at
its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Disclosure
39

[Deleted]

General
40

An entity shall disclose the aggregate gain or loss arising during the current period on initial
recognition of biological assets and agricultural produce and from the change in fair value less costs to
sell of biological assets.

41

An entity shall provide a description of each group of biological assets.

42

The disclosure required by paragraph 41 may take the form of a narrative or quantified description.

43

An entity is encouraged to provide a quantified description of each group of biological assets, distinguishing
between consumable and bearer biological assets or between mature and immature biological assets, as
appropriate. For example, an entity may disclose the carrying amounts of consumable biological assets and
bearer biological assets by group. An entity may further divide those carrying amounts between mature and
immature assets. These distinctions provide information that may be helpful in assessing the timing of future
cash flows. An entity discloses the basis for making any such distinctions.

44

Consumable biological assets are those that are to be harvested as agricultural produce or sold as biological
assets. Examples of consumable biological assets are livestock intended for the production of meat, livestock
held for sale, fish in farms, crops such as maize and wheat, and trees being grown for lumber. Bearer
biological assets are those other than consumable biological assets; for example, livestock from which milk
is produced, grape vines, fruit trees, and trees from which firewood is harvested while the tree remains.
Bearer biological assets are not agricultural produce but, rather, are self-regenerating.

45

Biological assets may be classified either as mature biological assets or immature biological assets. Mature
biological assets are those that have attained harvestable specifications (for consumable biological assets) or
are able to sustain regular harvests (for bearer biological assets).

46

If not disclosed elsewhere in information published with the financial statements, an entity shall
describe:
(a)

the nature of its activities involving each group of biological assets; and

(b)

non-financial measures or estimates of the physical quantities of:
(i)

each group of the entity’s biological assets at the end of the period; and

(ii)

output of agricultural produce during the period.

47

An entity shall disclose the methods and significant assumptions applied in determining the fair value
of each group of agricultural produce at the point of harvest and each group of biological assets.

48

An entity shall disclose the fair value less costs to sell of agricultural produce harvested during the
period, determined at the point of harvest.

6

118	
  
	
  

Penerapan Akuntansi..., Kurniawan, Ak.-Ibs, 2011

EC staff consolidated version as of 16 September2009,
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY
49

50

EN – EU IAS 41

An entity shall disclose:
(a)

the existence and carrying amounts of biological assets whose title is restricted, and the
carrying amounts of biological assets pledged as security for liabilities;

(b)

the amount of commitments for the development or acquisition of biological assets; and

(c)

financial risk management strategies related to agricultural activity.

An entity shall present a reconciliation of changes in the carrying amount of biological assets between
the beginning and the end of the current period. The reconciliation shall include:
(a)

the gain or loss arising from changes in fair value less costs to sell;

(b)

increases due to purchases;

(c)

decreases attributable to sales and biological assets classified as held for sale (or included in
a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with IFRS 5;

(d)

decreases due to harvest;

(e)

increases resulting from business combinations;

(f)

net exchange differences arising on the translation of financial statements into a different
presentation currency, and on the translation of a foreign operation into the presentation
currency of the reporting entity; and

(g)

other changes.

51

The fair value less costs to sell of a biological asset can change due to both physical changes and price
changes in the market. Separate disclosure of physical and price changes is useful in appraising current
period performance and future prospects, particularly when there is a production cycle of more than one
year. In such cases, an entity is encouraged to disclose, by group or otherwise, the amount of change in fair
value less costs to sell included in profit or loss due to physical changes and due to price changes. This
information is generally less useful when the production cycle is less than one year (for example, when
raising chickens or growing cereal crops).

52

Biological transformation results in a number of types of physical change—growth, degeneration,
production, and procreation, each of which is observable and measurable. Each of those physical changes
has a direct relationship to future economic benefits. A change in fair value of a biological asset due to
harvesting is also a physical change.

53

Agricultural activity is often exposed to climatic, disease and other natural risks. If an event occurs that
gives rise to a material item of income or expense, the nature and amount of that item are disclosed in
accordance with IAS 1 Presentation of Financial Statements. Examples of such an event include an outbreak
of a virulent disease, a flood, a severe drought or frost, and a plague of insects.

Additional disclosures for biological assets where fair value
cannot be measured reliably
54

If an entity measures biological assets at their cost less any accumulated depreciation and any
accumulated impairment losses (see paragraph 30) at the end of the period, the entity shall disclose
for such biological assets:
(a)

a description of the biological assets;

(b)

an explanation of why fair value cannot be measured reliably;

(c)

if possible, the range of estimates within which fair value is highly likely to lie;

(d)

the depreciation method used;

(e)

the useful lives or the depreciation rates used; and
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55

the gross carrying amount and the accumulated depreciation (aggregated with accumulated
impairment losses) at the beginning and end of the period.

If, during the current period, an entity measures biological assets at their cost less any accumulated
depreciation and any accumulated impairment losses (see paragraph 30), an entity shall disclose any
gain or loss recognised on disposal of such biological assets and the reconciliation required by
paragraph 50 shall disclose amounts related to such biological assets separately. In addition, the
reconciliation shall include the following amounts included in profit or loss related to those biological
assets:
(a)

56

EN – EU IAS 41

impairment losses;

(b)

reversals of impairment losses; and

(c)

depreciation.

If the fair value of biological assets previously measured at their cost less any accumulated
depreciation and any accumulated impairment losses becomes reliably measurable during the current
period, an entity shall disclose for those biological assets:
(a)

a description of the biological assets;

(b)

an explanation of why fair value has become reliably measurable; and

(c)

the effect of the change.

Government grants
57

An entity shall disclose the following related to agricultural activity covered by this Standard:
(a)

the nature and extent of government grants recognised in the financial statements;

(b)

unfulfilled conditions and other contingencies attaching to government grants; and

(c)

significant decreases expected in the level of government grants.

Effective date and transition
58

This Standard becomes operative for annual financial statements covering periods beginning on or
after 1 January 2003. Earlier application is encouraged. If an entity applies this Standard for periods
beginning before 1 January 2003, it shall disclose that fact.

59

This Standard does not establish any specific transitional provisions. The adoption of this Standard is
accounted for in accordance with IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.

60

Paragraphs 5, 6, 17, 20 and 21 were amended and paragraph 14 deleted by Improvements to IFRSs issued in
May 2008. An entity shall apply those amendments prospectively for annual periods beginning on or after 1
January 2009. Earlier application is permitted. If an entity applies the amendments for an earlier period it
shall disclose that fact.
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