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ABSTRACT 

 

This research focuses on the application of the fixed assets accounting in PD. Pasar 

Jaya Pasar Pramuka. It attempts to achieve two main purposes: (1) to observe 

implementation of financial accounting standard about fixed assets (PSAK No.16) in PD. 

Pasar Jaya Pasar Pramuka, (2) to observe impact of implementation fair value based on 

fixed assets (PSAK No. 48) valuation in PD. Pasar Jaya Pasar Pramuka. The result of 

this research stated that PD. Pasar Jaya Pasar Pramuka has been applied financial 

accounting standard (PSAK No.16) for its fixed assets favorably. PD. Pasar Jaya Pasar 

Pramuka applied cost model in valuation of fixed assets. Implementation of revaluation 

model on fixed assets valuation gives effect to disclosure of financial statement. 

 

Keyword: Fixed Assets, Cost Model, Fair Value Based (PSAK No. 48), and PSAK No.16 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Sugiono, et. al (2010) perusahaan merupakan suatu organisasi 

ekonomi yang dalam kegiatannya mempunyai tujuan tertentu. Setiap perusahaan 

memerlukan informasi yang senantiasa dapat digunakan untuk memantau perkembangan 

kegiatan usahanya sehingga dapat diketahui apakah perusahaan mengalami kemajuan 

atau kemunduran. Pendirian suatu badan usaha, dalam bentuk apapun pasti memiliki 

tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh para pendiri atau para pemegang sahamnya. 

Pada umumnya tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan adalah untuk memaksimalisasi 

laba atau nilai perusahaan atas investasi yang ditanamkan dalam perusahaan. Melihat 

perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, apalagi dimasa pemulihan akibat krisis 

global tahun 2008 lalu, menuntut setiap perusahaan berlomba-lomba untuk mencapai 

tujuan perusahaan agar tetap bertahan dalam jangka panjang serta dapat 

mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. 

Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis karena merupakan suatu alat untuk 

menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya, seperti 

laporan keuangan. Perkembangan usaha perusahaan dicerminkan dalam laporan 

keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang termasuk dalam penyajian 

laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun oleh 

perusahaan yang menggambarkan aktifitas keuangan perusahaan dan kinerja suatu 

perusahaan. Laporan keuangan juga dapat dijadikan acuan bagi perusahaan apakah 

tujuan perusahaan tercapai atau tidak, misalnya dari tingkat laba yang didapat atau dari 
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segi penjualan pada tahun yang bersangkutan, dapat juga dijadikan sarana sebagai untuk 

melihat perkembangan usaha atas industri perusahaan yang bersangkutan dengan 

perusahaan yang industrinya sejenis. 

Tujuan umum penyajian laporan keuangan (general purpose financial 

statements) yang selanjutnya disebut ‘laporan keuangan’ salah satunya adalah agar dapat 

diperbandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan 

laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian 

laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan 

keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, 

pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi 

kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Untuk laporan 

keuangan yang lengkap adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Masing-masing 

komponen dalam laporan keuangan memberikan informasi yang berbeda kepada 

pengguna laporan keuangan dan untuk tujuan yang berbeda pula. Hal tersebut telah 

ditetapkan pada standar akuntansi yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2009 mengenai penyajian laporan keuangan. 

Dalam menjalankan usaha dan operasionalnya, setiap perusahaan akan 

memerlukan beragam sumber daya. Salah satu sumber daya dalam perusahaan dalam 

bentuk aset tetap yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, secara 

umum tujuan perusahaan adalah mencapai laba yang optimal. Laba yang optimal 

tersebut dapat dicapai oleh perusahaan dari investasi yang ditanamnkan. Aset tetap 

merupakan salah satu bentuk investasi yang ditanamkan oleh perusahaan yang umumnya 
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memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun. Perusahaan memiliki dan menggunakan 

aset tetap untuk membantu kegiatan usaha maupun operasional.  

Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan 

tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan pengelolaan yang efektif dan kebutuhan yang tepat 

dalam penggunaan, pemeliharaan, maupun pencatatan yang tepat. Aset tetap yang 

umumnya dimiliki oleh suatu perusahaan adalah tanah (land), bangunan atau gedung 

(building), dan peralatan (equipment) yang dapat mendukung kegiatan usaha maupun 

operasional perusahaan. Tanah adalah tempat berdirinya bangunan gedung perusahaan. 

Gedung merupakan tempat berlangsungnya kegiatan perusahaan secara keseluruhan. 

Peralatan adalah aset yang digunakan dalam menghasilkan produk atau menyediakan 

jasa. Sehingga penerapan akuntansi aset tetap adalah penting dalam suatu perusahaan.  

Menurut Warren, et. al (2005) aset jangka panjang yang dibeli untuk dijual 

kembali sebagai bagian dari bisnis normal tidak diklasifikasikan sebagai aset tetap, 

terlepas dari sifatnya yang permanen atau lamanya waktu aset tersebut berada dalam 

persediaan. Sebagai contoh, tanah atau real estate lain yang belum dikembangkan, yang 

dibeli sebagai investasi untuk dijual kembali harus diperlakukan dalam laporan posisi 

keuangan sebagai investasi dalam seksi aset. 

Akuntansi aset tetap sangat penting dan memiliki arti terhadap penyajian 

laporan keuangan. Kesalahan dalam menilai aset tetap berwujud dapat mengakibatkan 

kesalahan yang cukup material, karena nilai investasi yang ditanamkan pada aset tetap 

pada umumnya relatif besar. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan kebijakan yang 

tepat baik dalam penggunaan, pemeliharaan, maupun perlakuan akuntansi atas aset tetap 

tersebut. Mengingat pentingnya akuntansi aset tetap tersebut, maka perlakuannya harus 
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berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum, yaitu Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 tahun 2009 mengenai aset tetap. Perlakuan 

akuntansi atas aset tetap terdiri dari pencatatan, pengakuan, penyajian dan 

pengungkapan. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 tahun 2009 

penerapan akuntasi aset tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah 

mengenai perolehan, biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan, penyusutan dan 

penghapusan aset tetap tersebut. Harga perolehan menjadi hal yang penting dalam 

perlakuan aset tetap karena dalam memperoleh aset tetap itu sendiri ada beberapa cara 

dalam perolehannya apakah dengan cara gabungan (lump-sum), diperoleh dengan cara 

pembayaran berkala, pembelian dengan cara leasing, pembelian dengan cara trade in, 

dengan menerbitkan surat berharga, hibah atau dengan dibangun sendiri. Selain itu harga 

perolehan menjadi sangat penting karena masing-masing pencatatan dan perlakuan 

akuntansinya berbeda-beda.  

Setelah menetapkan harga perolehan awal, maka selanjutnya pengukuran 

setelah pengakuan awal. Dalam pengukurannya perusahaan dapat menggunakan dua 

metode yaitu cost method (biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dan 

revaluation method (nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan). Model revaluasi atau 

fair value accounting, yaitu perusahaan dapat menerapkan fair value accounting 

terhadap penilaian aset tetap di tahun berikutnya setelah aset dinilai berdasarkan 

perolehannya. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset 

antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu 

transaksi dengan wajar (arm’s length transaction). 
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Objek dalam penelitian ini adalah PD. Pasar Jaya (Pasar Pramuka) Alasan 

pemilihan objek penelitian karena PD. Pasar Jaya memiliki aset tetap dalam kegiatan 

usaha dan operasionalnya cukup memadai dan memiliki beberapa aset tetap sebagai 

investasi perusahaan yang bernilai tinggi. Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih 

mendalam mengenai aset tetap pada PD. Pasar Jaya Apakah aset tetap pada perusahaan 

telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku secara umum untuk perlakuan akuntansi 

atas aset tetap. Terutama untuk nilai pada saat perolehan awal dan pengukuran setelah 

pengakuan awal. Aset tetap yang akan diteliti akan berfokus pada gedung PD. Pasar Jaya 

(Pasar Pramuka) yang telah didirikan sejak awal perusahaan berdiri. 

Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Alita Rosida tahun 2011 dengan judul “Analisis 

Penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) atas aktiva tetap Rumah Sakit Jantung dan 

Pembuluh Darah Harapan.” dengan kesimpulan perlakuan akuntansi atas aset tetap yang 

dilakukan oleh BLU RSJPD-HK telah sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2007). 

Menggunakan model biaya dalam hal penilaian aktiva tetap yang dimilikinya tetapi 

rumah sakit tidak menerapkan impairment test sesuai dengan PSAK No. 48. 

Implementasi dari penerapan model revaluasi dalam pengukuran aset tetap memberi 

dampak pada pengungkapan di laporan keuangan. 

Dari uraian latar belakang penelitian diatas, maka akan dilakukan penelitian 

lebih lanjut melalui penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Aset Tetap Berwujud 

Berdasarkan PSAK No. 16 (Studi kasus pada PD. Pasar Jaya Pasar Pamuka)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang permasalahan tersebut di 

atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu:  

1. Bagaimana perlakuan akuntasi aset tetap khususnya aset tetap berwujud pada 

PD. Pasar Jaya? (mengacu pada PSAK 16 mengenai Aset Tetap). 

2. Bagaimana kinerja aset tetap setelah penerapan revaluasi aset pada PD. Pasar 

Jaya? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Mengingat ruang lingkup permasalahan dalam penelitian yang ada pada objek 

demikian kompleks, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar 

lebih fokus dan tidak terlalu meluas. Penelitian akan lebih fokus hanya pada perlakuan 

terhadap aset tetap khususnya aset tetap berwujud, yaitu bangunan pada PD. Pasar Jaya 

meliputi nilai perolehan, pengeluaran setelah perolehan, depresiasi, revaluasi 

(revaluation), dan pengungkapan (disclosure). Untuk perhitungan atas revaluasi 

menggunakan PSAK No. 48 tetapi tidak mempertimbangkan aspek pajak. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penulisan ini 

adalah: 
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1. Menganalisa perlakuan akuntansi aset tetap, khususnya aset tetap berwujud 

yang terdapat pada PD. Pasar Jaya yang mengacu pada PSAK 16 mengenai Aset 

Tetap. 

2. Menganalisa kinerja aset tetap dalam penerapan revaluasi aset pada PD. Pasar 

Jaya, serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Bagi Penulis 

Penulis diharapkan agar penelitian ini dapat menambah dan memberikan 

wawasan serta pengetahuan dalam kaitannya mengenai pelaporan keuangan 

dalam dunia usaha yang sebenarnya terutama dalam perlakuan terhadap aset 

tetap. Menambah literatur studi tentang penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) 

atas aset tetap pada rumah sakit.  

 Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan terutama 

mengenai perlakuan akuntansi aset tetap yang tepat sesuai dengan Pernyataan 

Standar akuntansi keuangan (PSAK No. 16) dan memberikan saran kepada 

pihak manajemen, sehingga penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba 

rugi dan neraca tersaji secara wajar dan andal. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan susunan laporan yang baik, maka penulisan skripsi ini 

disajikan secara sistematik dan terarah. Untuk itu, dalam penyusunannya dibagi dalam 5 

(lima) bagian, yaitu: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka dan kerangka teori yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai pendukung dalam 

penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang mencakup mengenai 

pemilihan objek, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian dan 

analisis atau pembahasan dari hasil penelitian mengenai perlakuan 

akuntasi atas aset tetap sesuai dengan PSAK No. 16 tahun 2009 (Revisi 

2007), perhitungan revaluasi berdasarkan PSAK No. 48, dan kinerja aset 

tetap setelah menerapkan model revaluasi atau fair value based terhadap 

laporan keuangan PD. Pasar Jaya (Pasar Pramuka). 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan rangkuman dari semua 

hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan saran sebagai alternatif 

pemecahan masalah yang dikemukakan yang diharapkan berguna bagi 

PD. Pasar Jaya (Pasar Pramuka). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Definisi Akuntansi dan Laporan Keuangan 

Proses akuntansi mengalami perkembangan tiap waktu dari sejak pertama kali 

akuntansi dirumuskan, jika dahulu akuntansi dikenal dalam kaitannya dengan keuangan 

dan pembukuan suatu badan usaha atau perorangan. Saat ini ilmu akuntansi telah 

berkembang menjadi lebih luas, yang berfungsi sebagai sistem informasi mengenai data 

ekonomi dan keuangan suatu badan usaha yang berguna sebagai alat pengambilan 

keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Accounting Principle Board Statement No. 4 (dalam Schroeder, et. al. 2009) 

mendefinisikan bahwa akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa (service activity) yang 

berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, 

mengenai suatu badan ekonomi atau entitas dimaksudkan untuk digunakan dalam 

pengambilan keputusan-keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara 

beberapa alternatif. 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) (dalam Yadiati, 

2009) menyatakan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan dan 

pengikhtisaran dengan cara yang berarti, atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat 

keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya. 

Menurut Reeve, et. al (2009)  definisi akuntansi adalah sistem informasi yang 

memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan 

ekonomi dan kondisi perusahaan. Informasi yang diberikan dari suatu proses akuntansi, 
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akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri dari pihak dalam 

perusahaan (internal) dan pihak luar perusahaan (eksternal). Pihak dalam perusahaan 

adalah pemegang saham, direksi perusahaan, atau bagian lain dalam perusahaan yang 

membutuhkan, termasuk karyawan. Sedangkan pihak dari luar perusahaan diantaranya 

pemerintah (dalam hal ini direktoral jendral pajak), calon investor, kreditor, dan 

masyarakat luas. 

Menurut Sugiono, et. al (2010) hal-hal yang dapat disimpulkan mengenai 

akuntansi adalah sebagai berikut: 

1. Akuntansi merupakan suatu proses identifikasi/pengenalan, pengukuran dan 

pelaporan ekonomi. 

2. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna untuk 

penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. 

Dengan demikian akuntansi memiliki kegunaan, antara lain (Sugiono, et. al. 

2010): 

1. Perencanaan (planning) melalui informasi ekonomi yang tepat manajemen 

perusahaan dapat menyusun rencana baik bersifat jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

2. Pengendalian (controlling) melalui informasi ekonomi yang akurat, maka 

manajemen perusahaan dapat mengontrol, menilai terhadap jalannya 

perusahaan. 

3. Pertanggungjawaban (responsibility) meskipun laporan bersifat data kuantitatif, 

laporan tersebut dapat dipergunakan juga untuk menulusuri data kualitatif, 

sehingga dapat digunakan untuk bahan pertanggungjawaban manajemen. 
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Informasi dalam akuntansi disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan 

keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun berdasarkan standar 

atau prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan diharapkan mampu memberikan 

bantuan kepada pemakai informasi untuk membuat keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan juga menunjukan atas apa yang telah dilakukan manajemen atau 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercaya kepada 

mereka. Standar yang telah ditetapkan untuk penyusunan laporan keuangan tercantum 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2009. 

Dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan telah di atur dalam PSAK No. 1. 

Pernyataan dalam PSAK No. 1 tahun 2009 mengatur mengenai persyaratan bagi 

penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, persyaratan minimum laporan 

keuangan. Entitas menerapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan 

umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2009 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 

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

Menurut Sugiono, et. al. (2010) laporan keuangan pada perusahaan merupakan 

hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi 

keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil 

operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak dalam perusahaan 
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(internal) maupun pihak luar perusahaan (eksternal). Oleh karena itu, laporan keuangan 

dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan data keuangan perusahaan. Itulah sebabnya laporan keuangan itu sering disebut 

languange of business. 

Menurut Sugiono, et. al. (2010) pejelasan dibawah ini adalah mengenai pihak-

pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan, antara lain: 

1. Pihak Internal 

a. Pihak manajemen, berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan 

informasi keuangan untuk tujuan pengendalian (controlling), pegordinasian 

(coordinating) dan perencanaan (planning) suatu perusahaan. 

b. Pemilik perusahaan, dengan menganalisa laporan keuangannya pemilik dapat 

menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan. 

2. Pihak Eksternal 

a. Investor, memerlukan analisa laporan keuangan dalam rangka penentuan 

kebijakan dalam penanaman modalnya. Bagi investor yang terpenting adalah 

tingkat imbalan hasil (return) dari modal yang telah ditanamkan. 

b. Kreditur, merasa berkepentingan terhadap pengembalian/pembayaran kredit 

yang telah diberikan kepada perusahaan, mereka perlu mengetahui kinerja 

keuangan jangka pendek (likuiditas) dan profitabilitas dari perusahaan. 

c. Pemerintah, informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh 

lembaga lain seperti statistik. 

d. Karyawan, berkepentingan dengan laporan keuangan dari tempat mereka 

bekerja karena sumber penghasilan mereka bergantung pada perusahaan 

bersangkutan. 
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Secara umum laporan keuangan yang disajikan perusahaan terdiri dari empat 

komponen utama, yaitu; laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, 

dan laporan arus kas. Berikut ini penjelasan singkat mengenai keempat komponen utama 

laporan keuangan (Weygandt et. al. 2010): 

A. Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang mengikhtisarkan 

pendapatan dan beban yang terjadi dalam perusahaan selama satu periode waktu tertentu. 

Selisih antara pendapatan dan beban merupakan laba (rugi) yang dihasilkan perusahaan. 

Ketika pendapatan bernilai lebih besar maka menghasilkan laba (net income). Sebaliknya 

jika beban bernilai lebih besar maka menghasilkan rugi (net loss). 

B. Laporan Laba ditahan (Retained Earnings Statement) 

Laporan laba ditahan menunjukan laporan mengenai laba ditahan selama satu 

periode waktu tertentu dan diperuntukan untuk tambahan modal. Periode yang disajikan 

sama dengan periode laporan laba rugi. Dalam perusahaan yang sudah go publik, laba 

ditahan adalah laba yang tidak dibagikan sebagai deviden kepada pemegang saham.  

C. Laporan Posisi Keuangan (Statement of Financial Position)  

Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang menggambarkan 

posisi sumber daya (harta) yang dimiliki perusahaan, kewajiban perusahaan, dan selisih 

bersih antara harta dan kewajiban yang disebut ekuitas atau modal kepemilikan pada satu 

tanggal tertentu, umumnya tanggal 31 desember. Penyusunan laporan posisi keuangan 

diawali aset pada posisi paling atas diikuti dengan ekuitas lalu kewajiban. Nilai dari total 

aset harus sama dengan nilai ekuitas ditambah kewajiban. 
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D. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows) 

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan kas 

yang terjadi dalam perusahaan, dan memberikan informasi mengenai arus kas masuk 

(cash inflow) dan arus kas keluar (cash outflow) selama satu periode waktu tertentu. 

Laporan ini menginformasikan jumlah kas yang dihasilkan atau digunakan oleh 

perusahaan melalui tiga jenis aktivitas yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Perusahaan dalam membuat laporan keuangan perusahaannya membutuhkan 

sebuah prinsip akuntansi yang sama pada tiap periode, agar memudahkan dalam 

perhitungan dan prediksi di masa yang akan datang. Menurut Weygandt, et. al. (2010): 

“Users of financial statements expect companies to prepare such statements on 

a basic consistent with the preceding period. A change in accounting principle occurs 

when the principle used in the current year is different from the one used in preceding 

year. Accounting rules permit a change when management can show that the new 

principle is preferable to the old principle”. 

 

Keterangan di atas dapat didefinisikan bahwa sebaiknya perusahaan 

menerapkan prinsip dasar akuntansi yang sama dari awal periode hingga akhir periode. 

Namun jika manajemen merubah prinsip akuntansi pada saat pertengahan periode 

sebaiknya prinsip akuntansi yang baru lebih baik dari pada prinsip akuntansi 

sebelumnya. 

2.2. Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan 

akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi 

perusahaan. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat 

berguna bagi berbagai pihak, baik pihak yang ada di dalam (internal) perusahaan 
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maupun pihak yang berada di luar (eksternal) perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari 

empat laporan dasar, yaitu: 

1. Neraca 

2. Laporan Rugi Laba 

3. Laporan Perubahan Modal atau laba ditahan 

4. Laporan Arus Kas 

Perlunya menganalisis laporan keuangan adalah untuk dapat memperluas serta 

mempertajam informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan serta dapat 

menggali serta mengungkapkan berbagai hal yang tersembunyi didalamnya. Tujuan 

analisis laporan keuangan juga dipergunakan untuk menilai kewajaran dari laporan 

keuangan yang disajikan. 

Yang dimaksud dengan analisis rasio menurut Sugiono (2010) adalah suatu 

angka yang menunjukkan hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan. 

Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis. 

Menurut Hampton (dalam Sugiono, 2010), rasio keuangan dapat digolongkan 

menjadi tiga kategori, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio kepemilikan. 

1. Rasio likuiditas 

Rasio likuiditas bertujuan menguji kecukupan dana, solvency perusahaan, 

kemampuan perusahaan membayar kewajiban-kewajiban yang segera harus 

dipenuhi. 

2. Rasio profitabilitas 

Rasio profitabilitas bertujuan megukur efesiensi aktifitas perusahaan dan 

kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan. 
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3. Rasio kepemilikan 

Rasio kepemilikan berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan 

keuntungan dan likuiditas. 

2.3. Definisi Aset Tetap 

Dalam perusahaan, agar dapat menjalankan kegiatannya dengan lancar, 

dibutuhkan berbagai peralatan baik yang berupa mesin-mesin untuk berproduksi, 

peralatan kantor untuk menjalankan kegiatan administrasi, ataupun kendaraan sebagai 

sarana pengangkutan. Dalam istilah akuntansi, sumber daya yang digunakan perusahaan 

tersebut dikenal dengan istilah aset tetap. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 adalah suatu standar 

akuntansi keuangan mengenai aset tetap yang dapat diterima secara umum. PSAK 16 ini 

dijadikan untuk membantu dalam melakukan penelitian nantinya untuk objek PD. Pasar 

Jaya PSAK 16 ini telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).  

Pengertian aset tetap dalam akuntansi yaitu semua aset tetap berwujud yang 

dimiliki dan digunakan perusahaan untuk membantu operasi perusahaan dalam 

menghasilkan barang atau jasa. Berdasarkan PSAK No. 16 butir 05 tahun 2009 

dikemukakan: 

 “Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau 

dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan 

untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat 

lebih dari satu tahun.” 

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU. PPh. 1984 menyatakan bahwa:  

“Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan 

sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana 

dimaksudkan dalam Pasal 11 atau 11A.” 
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Menurut Reeve, et. al. (2009) menyatakan bahwa aset tetap (fixed asset) 

merupakan aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen. Mereka merupakan aset 

berwujud (tangible aseets) karena ada secara fisik. Aset tetap tersebut dimiliki dan 

digunakan oleh perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual serta bagian dari 

operasi normal. 

Menurut Weygandt et. al. (2010) menjelaskan mengenai aset tetap, sebagai 

berikut: 

“Fixed asset or plant asset are resources that have three characteristics: They 

have a physical subtance (a definite size and shape), are used in the operations of 

business, and are not intended for sale to customers. They are also called property, 

plant, and equipment; plant and equipment; and fixed assets. These assets are expected 

to provide services to company for a number of years. Except for land, plant asset 

decline in service potential over their useful lives” 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah sumber 

daya dalam perusahaan yang memiliki tiga karakteristik utama yaitu memiliki ukuran 

dan bentuk yang nyata, digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, dan tidak 

untuk dijual. 

Menurut Hartanto (2004) karakteristik aset tetap adalah sebagai berikut: 

1. Dimiliki perusahaan untuk digunakan (bukan barang dagangan) 

2. Dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama (bukan 

investasi jangka panjang) 

3. Dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi 

perusahaan (bukan perlengkapan) 

4. Memiliki nilai yang relatif tinggi 
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Dikarenakan memiliki nilai yang tinggi, penggunaan yang relatif lama dan 

menjadi alat utama perusahaan menghasilkan revenue, maka investasi dalam aset tetap 

(Capital Budgeting) harus diperhitungkan dengan matang. 

Menurut Kieso, et. al. (2010), klasifikasi aset tetap terutama yang termasuk 

dalam aset tetap tidak lancar dikelompokan menjadi dua yaitu, aset tetap berwujud 

(tangible assets) yang disebut dengan fixed asset atau plant asset, dan aset tetap tidak 

berwujud (intangible asset): 

a. Harta Berwujud (Tangible Assets) 

Aset tetap berwujud (property, plant, and equipment) adalah aset yang dimiliki 

oleh perusahaan yang berupa benda yang dapat diraba yang dipergunakan 

sepenuhnya untuk kegiatan operasional perusahaan dan mempunyai umur 

ekonomis lebih dari satu tahun. Aset tetap berwujud terdiri dari tanah, 

bangunan, dan peralatan. Karekteristik utama dari harta berwujud (property, 

plant, and equipment) adalah diperoleh untuk digunakan sebagai kegiatan 

operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali, memiliki 

masa manfaat dengan jangka waktu yang panjang dan biasanya ada penyusutan, 

dan memiliki wujud fisik secara nyata. 

b. Harta Tak Berwujud (Intangible Assets) 

Aset tidak berwujud mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu; (i) aset tidak 

berwujud dapat diidentifikasikan, untuk diidentifikasi aset tidak berwujud ini 

sebaiknya dipisahkan dari perusahaan (dapat dijual atau ditransfer); (ii) tidak 

memiliki bentuk fisik dan tidak dapat diamati secara langsung; (iii) tidak 

termasuk dalam moneter aset, moneter aset memperoleh haknya (klaim) untuk 

menerima kas atau setara kas seperti deposito, saham dan obligasi, aset moneter 
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tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud. Aset tetap tidak 

berwujud terdiri dari hak paten, hak cipta, merek dagang, lisensi, waralaba, dan 

goodwill. 

Menurut Weygandt, et. al. (2010) paten adalah hak eksklusif yang diberikan 

oleh pemerintah suatu negara yang memungkinkan seorang penemu untuk 

mengendalikan produksi penjualan dari suatu temuannya. Hak cipta (copyright) adalah 

hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah suatu negara yang mengizinkan seorang 

pengarang untuk menjual, memberi izin atau mengendalikan pekerjaannya. Merek 

dagang (trademarks/trade names) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah 

suatu negara yang mengizinkan suatu simbol, label, dan rancangan khusus, masa berlaku 

sahnya tidak terbatas. Waralaba (franchises/licenses) adalah hak eksklusif atau 

keistimewaan yang diterima perusahaan atau individu untuk menjalankan fungi-fungsi 

tertentu atau menjual produk atau jasa tertentu. Goodwill adalah sumber daya, faktor dan 

kondisi tak berwujud lainnya yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan laba 

diatas laba normal dengan aset yang dapat diidentifikasikan. 

2.3.1 Pelaporan Aset Tetap 

Menurut Reeve, et. al. (2009) pelaporan atas aset tetap baik aset tetap berwujud 

(tangible) dan aset tetap tidak berwujud (intangible) harus dilaporkan secara 

berkesinambungan. Dalam laporan laba rugi, beban depresiasi dan amortisasi harus 

dilaporkan secara terpisah atau diungkapkan. Deskripsi metode yang digunakan dalam 

menghitung penyusutan juga harus diungkapkan. Dalam laporan posisi keuangan tiap 

aset tetap harus diungkapkan diawal laporan atau didalam catatan, akumulasi penyusutan 

juga harus diungkapkan secara keseluruhan. Aset tetap sebaiknya ditampilkan dengan 
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nilai buku (biaya dikurangi akumulasi peyusutan), yang juga dapat digambarkan sebagai 

jumlah bersih (net amount).  

Penyajian dengan pengungkapan penuh (full disclosure) lebih dianjurkan agar 

pembaca laporan keuangan mendapatkan gambaran yang jelas berapa nilai aset tetap 

yang sebenarnya dan berapa yang sudah disusutkan. 

2.3.2 Pengakuan Aset Tetap 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 2009 

mengenai aset tetap (revisi 2007) pada paragraf mengenai penjelasan tentang pengakuan 

aset tetap, menyatakan bahwa nilai yang dapat diakui sebagai aset tetap dalam standar ini 

ada dua macam, yaitu biaya perolehan awal dan biaya-biaya setelah perolehan. Biaya 

perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset tetap apabila: 

(a) Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset 

tersebut akan mengalir ke entitas, 

(b) Biaya perolehan dapat diukur secara andal. 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 butir 10 

menyatakan bahwa Entitas harus mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini 

terhadap semua biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut 

termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengonstruksi aset tetap dan biaya-biaya 

selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti, dan memperbaiki. 

Biaya-biaya yang terjadi setelah perolehan tersebut tidak semuanya dapat 

dikategorikan sebagai bagian dari aset tetap (dikapitalisasi kedalam aset tetap). Syarat-

syarat agar biaya perolehan awal dapat dikapitalisasi hampir sama dengan syarat-syarat 
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biaya tersebut diakui sebagai aset tetap, yang intinya adalah dapat manfaat ekonomis di 

masa depan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. 

2.3.3 Biaya Perolehan Awal Aset Tetap 

Suatu aset tetap yang dimiliki oleh suatu entitas harus dicatatat sebesar harga 

perolehannya. Harga perolehan adalah harga beli ditambah dengan segala biaya yang 

terjadi dalam rangka membawa aset tetap tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut 

dapat bekerja dan siap untuk digunakan. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (revisi 2007), 

biaya perolehan (cost)  adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai 

wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat 

perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset 

pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. 

Penentuan harga perolehan aset tetap bagi pihak yang memperoleh atau 

membeli aset tetap, akan mengakibatkan keuntungan (kerugian) pengalihan harta bagi 

pihak yang mengalihkan atau menjual aset tetap tersebut; antara SAK dan pajak 

penghasilan terdapat persamaan atau perbedaan didalam menentukan harga perolehan 

aktiva tetap dan mengakui keuntungan (kerugian) pengalihan harta tersebut (Pardiat, 

2007). 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuagan (PSAK) No. 16 (revisi 2007), 

komponen dari biaya perolehan, anatara lain: 

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

dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. 
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2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke 

lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan 

keinginan dan maksud manajemen. 

3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi 

lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh 

atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk 

tujuan selain menghasilkan persediaan. 

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya imbalan 

kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap, biaya 

penyiapan lahan untuk pabrik, biaya handling dan penyerahan awal, biaya perakitan dan 

instalasi, biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, komisi profesional. 

Berbagai cara perusahaan untuk memperoleh aset tetap , antara lain: 

A. Aset Tetap Dibangun Sendiri (Self-Constructed Asset) 

Menurut Kieso, et. al. (2010) walaupun secara umum telah disepakati bahwa 

seluruh biaya langsung yang dikeluarkan selama proses konstruksi (biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja dan lain-lain) sebagai bagian dari biaya perolehan dari aset yang 

dibangun untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, dan isu-isu kontroversial mengenai 

pengalokasian fixed overhead dan kapitalisasi bunga, yaitu (i) Aset tetap yang dibangun 

sendiri dibebani fixed overhead dan (ii) Bunga atas dana yang diinvestasikan (bunga 

konstruksi) dikapitalisasikan atau tidak. 

Untuk menangani permasalahan mengenai fixed overhead, menurut Kieso, et. 

al. (2010) mengemukakan dua alternatif: 
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1. Tidak ada fixed overhead yang menjadi biaya pembangunan aset tetap. 

Pendekatan ini diasumsikan perusahaan akan memiliki biaya yang sama tanpa 

peduli konstruksi aset tersebut terjadi atau tidak. Oleh karena itu, pembebanan 

porsi dari biaya overhead kepada aset tetap akan menurunkan current expenses 

dan berakibat income tahun berjalan overstated. 

2. Membebankan seluruh fixed overhead ke proses konstruksi. Pendekatan ini 

disebut juga full costing approach. Berdasarkan pendekatan ini, perusahaan 

membebankan seluruh overhead kepda proses konstruksi seperti produksi 

normal. 

Menurut Kieso, et. al. (2010) ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan untuk 

permasalahan biaya bunga konstruksi, yaitu: 

1. Bunga tidak dikapitalisasikan selama masa konstruksi. Pendekatan ini 

menyatakan bahwa bunga tidak dikapitalisasikan didasarkan pada penafsiran 

bahwa bunga bukan merupakan biaya konstruksi, tetapi lebih condong pada 

suatu beban keuangan (cost of financing). 

2. Konstruksi dibebankan dengan semua biaya dana yang digunakan (cost of fund 

employed) baik yang teridentifikasi maupun tidak. Berdasarkan pendekatan ini 

cost of financing termasuk di dalam biaya konstruksi baik berupa kas, obligasi 

atau debt maupun saham. 

3. Konstruksi yang dibebankan biaya bunga aktual yang terjadi selama proses 

konstruksi. Pendekatan ini sejalan dengan logika pada pendekatan kedua yang 

menyatakan bahwa bunga merupakan biaya yang sama halnya dengan biaya 

tenaga kerja dan biaya bahan baku. Tetapi pendekatan ini hanya membebankan 

biaya bunga yang berasal dari obligasi (debt financing). Berdasarkan 
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pendekatan ini perusahaan menggunakan modal dari hutang (debt financing) 

akan memiliki aset yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang modalnya 

berasal dari saham (equity financing).  

B. Aset tetap dibeli sendiri 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (2009) 

dinyatakan bahwa biaya perolehan dari aset tetap yang dibeli sendiri adalah sebesar 

harga perolehannya termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh 

dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain, serta biaya-

biaya lain sampai aset tetap itu berada pada kondisi dan likasi yang diinginkan dan siap 

digunakan seperti ongkos kirim, biaya perakitan dan instalasi. 

Kieso, et. al. (2010) mengemukakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset 

tetap terdiri dari harga beli dan semua biaya yang timbul untuk membawa aset tetap 

menuju lokasi, termasuk bea impor, pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan 

dikurangi diskon dan potongan pembelian, dan kondisi yang diinginkan agar aset tetap 

digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. 

C. Aset Tetap dari Pertukaran Substansi Komersial atau NonSubstansi 

Komersial 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 biaya 

perolehan aset tetap yang berasal dari pertukaran suatu aset tetap nonmoneter dan aset 

nonmoneter lainnya diukur pada nilai wajar kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki 

substansi komenrsial dan nilai wajar aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat 

diukur secara andal. Menurut PSAK No. 16 suatu transaksi pertukaran memiliki 

substansi komersial, jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi 
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pertukaran tersebut. Jika nilai wajar dapat ditentukan secara andal baik aset yang 

diterima maupun yang diserahkan maka biaya perolehan aset dari pertukaran nonmoneter 

adalah sebesar nilai wajar aset yang diserahkan kecuali apabila nilai wajar aset yang 

diterima lebih jelas. 

Menurut Kieso, et. al. (2010) nilai perolehan aset tetap yang diperoleh dari 

pertukaran aset nonmoneter dicatat berdasarkan fair value sehingga jika ada gain atau 

lose dari pertukaran harus segera diakui. Pengakuan tersebut didasari adanya substansi 

komersial (commercial substance) pada kebanyakan transaksi, oleh sebab itu gain atau 

lose harus diakui. Transaksi yang dikatakan memiliki substansi komersial adalah 

transaksi yang mengakibatkan perubahan pada nilai cash flow dimasa mendatang. Jadi, 

jika kedua pihak yang melakukan pertukaran mengalami perubahna posisi ekonomi, 

maka transaksi pertukaran itu mengandung substansi komersial. Sedangkan pada 

transaksi yang tidak mengandung substansi komersial, lose yang timbul harus diakui 

sedangkan gain yang timbul harus ditangguhkan. 

 Pertukaran – pada situasi Loss 

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh perhitungan untuk transaksi aset 

tetap dari pertukaran substansi komersial. Jerrod Business Solution Inc 

menukarkan mesin yang telah digunakan dengan mesin yang baru, transaksi 

pertukaran ini memiliki subtansi komersial. Nilai buku dari mesin lama adalah 

$8.000 (nilai perolehan mesin $12.000 dikurangi akumulasi depresiasi $4.000), 

nilai wajar mesin lama sebesar $6.000 dan mesin baru seharga $16.000. Jerrod 

memberikan sebesar $9.000 untuk transaksi pertukaran tersebut. Informasi 

proses perhitungan untuk biaya mesin baru adalah: 
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List price of new machine    $16.000 

Less: Trade-in allowance for used machine  ($ 9.000) 

Cash payment due     $  7.000 

Fair value of used machine    $  6.000 

Cost of new machine    $13.000 

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut, sebagai berikut: 

Dr. Equipment-New Machine   $13.000 

Dr. Accumulated Depreciation – Equipment $  4.000 

Dr. Loss on Disposal of Equipment   $  2.000 

Cr. Equipment -Used Machine  $12.000 

Cr. Cash     $  7.000 

Perhitungan untuk memeriksa kerugian (loss) dari mesin yang lama, sebagai 

berikut: 

Fair value of used machine  $ 6.000 

Book value of used machine  ($8.000) 

Loss on disposal of used machine ($ 2.000) 

Rugi atau loss dari transaksi pertukaran itu sebesar $ 2.000 yaitu selisih antara 

nilai wajar mesin lama dengan nilai bukunya. Rugi sebesar $ 2.000 diakui baik transaksi 

memiliki substansi komersial maupun tidak memiliki substansi komersial (Kieso, et. al. 

2010). 

 

 Pertukaran – pada situasi Gain 
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Contoh situasi berikut ini untuk lebih memperjelas perolehan aset melalui 

pertukaran nonmoneter: Interstate Transportation Company mengganti truk 

lama dengan semi-truck. Truk lama memiliki nilai buku $42.000 (biaya 

perolehan $64.000 dikurangi akumulasi depresiasi $22.000), nilai wajar mesin 

lama sebesar $49.000 dan perusahaan harus membayar $11.000 untuk 

menambahkan agar memperoleh semi-truck. Perhitungan untuk biaya semi-

truck, antara lain: 

Fair value of truck exchange $49.000 

Cash paid    $11.000 

Cost of semi-truck   $60.000 

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut, antara lain: 

Dr. Semi-truck    $60.000 

Dr. Accumulated Depreciation-Trucks $22.000 

Cr. Trucks     $64.000 

Cr. Gain on Disposal of Used Trucks  $  7.000 

Cr. Cash      $11.000 

Perhitungan untuk memeriksa keuntungan (Gain) dari mesin yang lama, sebagai 

berikut: 

Fair value of used trucks  $49.000 

Cost of used trucks    $64.000 

Less: Accumulated depreciation ($22.000) 

Book value of used trucks    ($42.000) 

Gain on disposal of used trucks   $  7.000 
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Berdasarkan transaksi tersebut dapat ditarik kesimpulan. Jika transaksi 

pertukaran memiliki substansi komersial, maka gain transaksi tersebut boleh diakui 

seluruhnya karena transaksi pertukaran memiliki substansi komersial. Namun jika 

transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, maka gain yang timbul harus 

ditangguhkan (Kieso, et. al. 2010). 

D. Aset Tetap diperoleh dengan Mengeluarkan Saham (Issuance of Shares) 

Saat perusahaan memperoleh aset dengan mengeluarkan saham, seperti 

mengeluarkan saham biasa (ordinary stock), nilai par value atau stated value dari saham 

yang gagal dijadikan untuk mengukur biaya atas aset tersebut. Jika perdagangan dari 

saham yang aktif, nilai pasar dari saham yang dikeluarkan diindikasi setara dari biaya 

aset yang diperoleh. Saham dengan pengukuran yang baik adalah dengan cash lanjar 

yang setara harga (current cash equivalent price). 

Sebagai contoh, Upgrade Living Co. Memutuskan membeli tanah untuk 

ekspansi atas karpet dan kabinet operasi. Sebagai pengganti pembayaran tanah secara 

tunai perusahaan mengeluarkan saham ke Deadland Company 5.000 saham biasa dengan 

nilai par value $10 dan nilai pasar sebesar $12 per lembar. Maka Upgrade Living Co 

mencatat sebagai berikut: 

Dr. Land ($12 × 5.000)  $60.000 

Cr. Shares Capital – Ordinary  $50.000 

 Cr. Shares Premium – Ordinary  $10.000 

E. Aset Tetap Berasal dari Hibah 

Menurut Schoeder, et. al. (2009) aset tetap yang berasal dari hibah (donated 

asset) dicatat berdasarkan fair market value dan dengan jumlah yang sama dicatat pada 
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akun ekuitas sebagai donated capital. Pencatatan aset tetap yang berasal dari hibah 

dengan fair market values dipertahankan dengan alasan jika hibah dalam bentuk kas, 

jumlah yang diterima tersebut dicatat sebagai donated capital dan kas yang diterima 

dapat digunakan untuk membeli aset dengan fair market value. 

2.3.4 Biaya-biaya Setelah Perolehan Awal 

Menurut Reeve, et. al. (2009) aset tetap yang diperoleh suatu perusahaan tanpa 

melihat bagaiman cara memperolehnya, tentu memerlukan pengeluaran kas sebagai 

usaha untuk mempertahankan dan memperpanjang umur ekonomis aset tetap tersebut. 

Pengeluaran juga dapat berupa pemeliharaan rutin yang harus dilakukan agar aset tetap 

tersebut selalu dalam kondisi yang baik. Biaya perolehan aset tetap meliputi semua biaya 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset ditempat dan siap untuk digunakan. 

Contohnya biaya pengiriman dan biaya instalasi peralatan. 

Biaya hanya diperlukan untuk menyiapkan aset tetap untuk digunakan termasuk 

sebagai biaya aset. Biaya yang tidak diperlukan yang tidak meningkatkan kegunaan aset 

dicatat sebagai beban. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam biaya adalah kerusakan, 

kesalahan dalam instalasi, pencurian asuransi (uninsured theft), kerusakan selama 

membongkar dan denda karena tidak mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang 

tepat. 

Perusahaan dapat dikenakan biaya yang terkait dengan pembangunan aset tetap 

seperti pembangunan gedung baru. Biaya langsung yang dikeluarkan dalam 

pembangunan, seperti tenaga kerja dan bahan baku harus dikapitalisasi sebagai debit ke 

akun dengan nama pembangunan dalam penyelesaian (Construction in Progress). Ketika 
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pembangunan telah selesai dikerjakan, maka akun akan berpindah ke kredit dan akun 

pada akun debit akan berganti dengan aset tetap seperti gedung (Building). 

Terdapat dua perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran kas yang terjadi setelah 

aset tetap tersebut dibeli, yaitu pengeluaran modal (Capital Expenditure) dan 

pengeluaran pendapatan (Revenue Expenditure). Pengeluaran untuk memperbaiki aset 

tetap yang rusak, atau memodifikasi aset tetap dimaksudkan agar dapat berfungsi lebih 

dari yang diharapkan, tentunya memerlukan pengeluaran kas yang cukup besar. (Reeve, 

et. al. 2009). 

Saat aset tetap telah diperoleh dan digunakan, biaya yang dikeluarkan untuk aset 

tetap adalah biaya pemeliharaan dan perbaikan (Ordinary Maintenance and Repairs). 

Sedangkan biaya yang digunakan untuk memperpanjang masa manfaat dari aset tetap 

adalah biaya peningkatan aset (Asset Improvements) atau biaya perbaikan yang besar 

(Extraordinary Repairs). Biaya yang hanya menguntungkan pada saat periode berjalan 

disebut sebagai pengeluaran pendapatan (Revenue Expenditure). Biaya yang dikeluarkan 

untuk meningkatakan nilai total asset atau memperpanjang umur manfaat aset disebut 

pengeluaran modal (Capital Expenditure). (Reeve, et. al. 2009). 

Menurut Kieso, et. al. (2010) berikut ini penjelasan singkat mengenai jenis-jenis 

pengeluaran secara umum untuk aset tetap setelah diperoleh: 

1. Addition.  

Berdasarkan definisinya, perusahaan mengkapitalisasi setiap penambahan pada 

aset tetap karena aset yang baru telah dibuat. Sebagai contoh, penambahan sistem 

pendingin ruangan pada kantor. Dengan demikian perusahaan harus mengkapitalisasi 

penambahan tersebut. Penambahan ini temasuk dalam pengeluaran modal. 
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Satu masalah yang timbul pada area ini adalah akuntansi untuk setiap perubahan 

yang terkait dengan struktur yang ada sebagai akibat dari penambahan. Contoh, biaya 

untuk merubuhkan dinding lama dijadikan tambahan biaya perolehan atau beban atau 

kerugian pada periode tersebut. Secara konseptual, perusahaan harus mengeluarkan 

biaya dari dinding lama dan penyusutan terkait dan mencatat kerugian. Kemudian 

perusahaan harus menambahkan biaya dinding baru dengan biaya gedung baru. 

2. Improvements and Replacements 

Perusahaan mengganti suatu aset melalui perbaikan dan pengganti. 

Perbedaannya yaitu perbaikan adalah mengganti aset yang sedang dipakai dengan yang 

lebih baik. Contohnya, mengganti lantai kayu menjadi lantai beton. Sedangkan 

penggantian adalah aset yang dipakai dengan jenis yang sama. Contohnya, mengganti 

lantai kayu yang lama dengan lantai kayu yang baru. 

Perbaikan dan penggantian adalah hasil dari kebijakan umum untuk 

memodernisasi atau merehabilitasi bangunan tua atau bagian dari peralatan. Masalahnya 

adalah membedakan jenis pengeluaran dari perbaikan normal. Pengeluaran 

meningkatkan potensi pelayanan di masa mendatang suatu aset Atau pengeluaran itu 

hanya mempertahankan tingkat pelayanan yang ada. Oleh sebab itu dibutuhkan 

pertimbangan yang tepat untuk mengelompokkan pengeluaran tersebut. Jika pengeluaran 

dari perbaikan meningkatkan potensi pelayanan di masa mendatang dan meningkatkan 

nilai suatu aset, maka pengeluaran tersebut termasuk dalam  pengeluaran modal (Capital 

Expenditure). Namun pengeluaran hanya untuk mempertahankan tingkat pelayanan yang 

ada untuk memperoleh keuntungan pada tahun berjalan, maka pengeluaran tersebut 

termasuk dalam pengeluaran pendapatan (Revenue Expenditure). 
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3. Rearrangement and Reorganization 

Perusahaan mungkin akan dikenakan biaya penataan kembali atau reorganisasi 

untuk beberapa aset yang dimilikinya. Biaya tersebut harus dikapitalisasi atau sebagai 

beban. Menurut IFRS, pengakuan biaya penataan kembali atau reorganisasi dihentikan 

setelah aset tersebut pada lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memulai usaha 

sebagaimana dimaksudkan oleh manajemen. Sebagai akibatnya, biaya reorganisasi atau 

pengaturan ulang aset tetap yang ada tidak dikapitalisasi melainkan dibebankan pada saat 

terjadinya. 

4. Repairs 

Terdiri dari perbaikan biasa dan perbaikan besar (Extraordinary Repairs). 

Perusahaan melakukan perbaikan biasa setelah aset tersebut diperoleh dan digunakan 

untuk mempertahankan aset tetap pada kondisi operasi. Biaya tersebut dibebankan pada 

saat terjadinya perbaikan. Beberapa perusahaan seperti perusahaan penerbangan 

memiliki biaya perbaikan substansial terkait dengan pesawat mereka. Pada saat 

perbaikan besar (Extraordinary Repairs), biaya dan penyusutan sampai saat ini harus 

dihapuskan dan diganti dengan biaya yang baru dikeluarkan untuk memperbaiki. 

Perbaikan yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk memperpanjang nilai masa 

manfaat dari aset agar lebih memadai untuk jangka waktu yang panjang. 

2.3.5 Penyusutan Aset Tetap 

2.3.5.1 Pengertian Penyusutan Aset Tetap 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 16 tahun 2009:  
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“Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah dapat disusutkan dari suatu aset 

sepanjang masa manfaatnya.” 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 17 tahun 2009:  

“Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang 

masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke 

pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.” 

Menurut Schroeder, et. al. (2011) penyesuaian untuk aset tetap telah ditentukan, 

maka perusahaan harus memutuskan bagaimana mengalokasi biaya tersebut. Kosep 

penyusutan dirancang dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan untuk mengalokasikan 

biaya aset tetap selama masa manfaat dari penggunaan jangka panjang. 

Menurut Kieso, et. al. (2010) penyusutan adalah proses akuntansi 

mengalokasikan biaya aset berwujud ke dalam beban secara sistemis dan rasional ke 

periode dimana benefit dari penggunaan aset jangka panjang. 

Adanya keterbatasan umur ekonomis dari suatu aset tetap tersebut, 

mengharuskan adanya alokasi atas biaya atau harga perolehan dari aset teteap tersebut 

kedalam perkiraan beban (expense), dengan suatu metode atau cara yang sistematik 

selama masa manfaatnya. Alokasi yang sistematis dari harga perolehan aset ke beban 

disebut dengan penyusutan atau depresiasi (depreciation). 

2.3.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusutan Aset Tetap 

Menurut Reeve, et. al. (2009) terdapat empat faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam memperhitungkan biaya penyusutan. Faktor-faktor itu adalah: 

1. Harga Perolehan Aset Tetap (Intial Cost) 
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Harga perolehan suatu aset meliputi semua pengeluaran yang berhubungan 

dengan perolehan dan persiapan penggunaan aset tersebut. Harga perolehan 

dikurangi dengan nilai sisa, jika ada, adalah harga perolehan yang dapat 

disusutkan (depreciable cost) atau dasar penyusutan, yaitu jumlah harga 

perolehan aset yang akan dibebankan ke penyusutan pada periode-periode 

mendatang. 

2. Estimasi Nilai Sisa (Residual Value) 

Nilai sisa suatu aset adalah perkiraan harga penjualan aset pada saat aset 

tersebut dijual setelah dihentikan pemakaiannya. Nilai sisa tergantung pada 

kebijaksanaan penghentian aset dalam perusahaan serta keadaan pasar dan 

faktor-faktor lainnya. 

3. Estimasi Umur Ekonomis Aset (Usefull Life) 

Aset operasi tidak lancar selain tanah memiliki masa manfaat yang terbatas 

sebagai akibat dari faktor fisik dan fungsional. Faktor fisik yang membatasi 

masa manfaat suatu aset adalah kerusakan, keausan, kehancuran, dan 

keusangan. Faktor fungsional utama membatasi masa manfaat aset adalah 

keusangan. Masa manfaat suatu peralatan yang dapat disusutkan dapat 

dinyatakan dalam perkiraan faktor waktu dan faktor penggunaan. Harga 

perolehan aaset dialokasikan seiring dengan berjalannya waktu ataupun 

banyaknya penggunaan. Tarif pengalokasian harga perolehan dapat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain, tapi pada dasarnya penyusutan harus dihitung atas dasar 

waktu atau penggunaan. 
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2.3.5.3 Metode Penyusutan Aset Tetap 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 butir 63 

menyatakan metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola 

konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset oleh entitas. 

Selanjutnya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 

butir 64 berisikan metode penyusutan yang digunakan untuk aset harus direview 

minimun setiap akhir tahun buku dan apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam 

ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode 

penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan 

metode penyusutan harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai 

dengan PSAK No.25. 

Syakur (2009) menyebutkan bahwa penyusutan dapat dilakukan dengan 

berbagai metode yang dapat dikelompokan menurut kriteria sebagai berikut: 

1. Berdasarkan waktu: 

a. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

b. Metode Pembebanan Menurut (Reducing Cost Method) 

 Metode Saldo Menurun (Declining Balance Method) 

 Metode Saldo Menurun Dobel (Doubel Declining Balance Method) 

 Metode Jumlah Angka Tahun (Sum of Year Digit Method) 

 Metode Tarif Menurun (Declining Rate Cost Method) 

2. Berdasarkan pemanfaatan/hasil: 

a. Metode Jasa Jam (Service Hours Method) 

b. Metode Jumlah Unit Produksi (Productive-Output Method) 
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c. Metode Satuan Jarak (Travelled Distance Method) 

3. Berdasarkan kriteria lain: 

a. Metode Berdasarkan Jenis Kelompok (Group and Composite Method) 

b. Metode Anuitas (Anuity Method) 

c. Sistem Persediaan (Inventory System) 

Untuk mengalokasikan harga perolehan aset tetap ke periode-periode yang 

memperoleh manfaat, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menghitung 

penyusutan. Metode penyusutan yang paling banyak digunakan adalah metode yang 

berhubungan dengan waktu. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 tahun 2009, 

menyatakan bahwa: 

“Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah 

yang disusutkan secara sistematis dan suatu aset selama umur manfaatnya. Metode 

tersebut antara lain metode garis lurus (straight line method), metode saldo menurun 

(diminishing balance method), dan metode jumlah unit (sum of unit method)”. 

Secara umum metode yang paling banyak digunakan adalah metode penyusutan 

berdasarkan waktu. Berikut metode yang umum digunakan perusahaan berdasarkan 

waktu. (Kieso, et. al. 2010): 

A. Metode Aktivitas (Activity Method) 

Activity method (juga disebut variable-charge atau unit-of-production 

approach) mengasumsikan bahwa penyusutan adalah suatu fungsi penggunaan atau 

produktivitas, bukan berlalunya waktu. Perusahaan menganggap masa manfaat aset 

dalam hal baik output yang dihasilkan, atau ukuran input seperti jumlah jam kerjanya. 

Secara konseptual, asosiasi biaya yang tepat bergantung pada output, bukan jam 
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digunakan, akan tetapi sering kali output tidak mudah diukur. Sehingga, ukuran input 

seperti jam kerja aset lebih tepat untuk mengukur jumlah biaya penyusutan selama 

periode akuntansi yang diberikan (Kieso, et. al. 2010). 

Rumusan untuk menghitung beban penyusutan dengan metode aktivitas adalah: 

          

(2.1) 

 

Contoh perhitungan: 

Sebagai contoh penggunaan metode aktivitas dalam perhitungan beban 

penyusutan adalah sebagai berikut: PT. Akali adalah perusahaan tambang yang memiliki 

bor penggali untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Harga perolehan bor adalah 

Rp250.000.000 dengan nilai sisa Rp50.000.000. Total estimasi jam kerja bor adalah 

30.000 jam. Jika perusahaan menggunakan bor tersebut selama 1.500 jam pada tahun 

pertamanya, beban penyusutan tahun berjalan diperolehan sebagai berikut: 

Beban Penyusutan =  (Rp250.000.000-Rp50.000.000) x 1.500 jam             (2.2) 

    30.000 jam 

= Rp12.250.000 

Keterbatasan utama dari metode ini adalah tidak tepat jika penyusutan 

dikategorikan sebagai fungsi kegiatan karena penyusutan merupakan fungsi dari waktu, 

bukan kegiatan. Masalah lain dalam penggunaan metode ini adalah kesulitan dalam 

mengestimasi unit keluaran atau jam kerja yang diterima. 
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B. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat 

aset jika nilai residunya tidak berubah (PSAK No. 16). 

Metode garis lurus memandang penyusutan sebagai fungsi waktu dari 

pemakaian. Banyak perusahaan yang lebih memilih menggunakan metode ini karena 

sifatnya yang sederhana. Selain itu, metode garis lurus secara konsep juga merupakan 

yang paling tepat. Keusangan yang muncul secara perlahan adalah alasan utama untuk 

kehidupan yang terbatas, penurunan dalam kegunaannya mungkin konstan dari waktu ke 

waktu. (Kieso, et. al. 2010). 

Rumusan untuk menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus 

adalah: 

        (2.3) 

 

Contoh perhitungan: 

PT. Sentosa merupakan perusahaan manufaktur, perusahaan ini memiliki mesin 

dengan harga perolehannya sebesar Rp. 500.000.000 dan nilai sisanya sebesar Rp. 

50.000.000. Masa manfaat mesin diperkirakan 5 tahun, maka beban penyusutan per 

tahun adalah: 

Biaya Penyusutan per tahun =  Rp. 500.000.000 – Rp. 50.000.000    (2.4) 

     5 tahun 

=  Rp. 90.000.000 
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C. Metode Saldo Menurun (Diminishing-Charge Method) 

Menurut Kieso, et. al. (2010) menyatakan saldo menurun menyajikan biaya 

penyusutan yang tinggi di awal periode dan biaya yang rendah di periode-periode 

selanjutnya. Metode ini dinilai paling tepat karena dasar pembenaran metode ini adalah 

perusahaan harus membebankan biaya penyusutan yang lebih besar diawal dan terus 

menurun di periode berikutnya dikarenakan aset lebih produktif di awal manfaatnya.  

Metode saldo menurun memiliki dua metode, antara lain: 

 Declining-Balance Method 

Untuk perhitungannya metode ini menggunakan kelipatan tingkat penyusutan 

metode garis lurus, misalnya tingkat penyusutan double-declining untuk 10 tahun adalah 

20% yang diperoleh dari tmenggandakan tingkat penyusutan straight-line yaitu 10%. 

Dalam menetapkan dasar penyusutan metode double-declining-balance tidak 

mengurangi harga perolehan dan nilai sisa, namun dikalikan dengan nilai buku aset pada 

awal periode. Dengan menggunakan ilustrasi pada metode garis lurus tingkat penyusutan 

sebesar 20%, maka metode dalam perhitungan metode declining-balance sebagai 

berikut: 

Tabel No. 2.1 Metode Penyusutan Declining-Balance 

Tahun Nilai Buku 

Aset, Awal 

Tahun 

Tingkat 

Penyusu

tan 

Biaya 

Penyusutan 

Saldo 

Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai Buku, 

Akhir Tahun 

1 Rp500,000,000 40% Rp200,000,000 Rp200,000,000 Rp300,000,000 

2 Rp300,000,000 40% Rp120,000,000 Rp320,000,000 Rp180,000,000 

3 Rp180,000,000 40% Rp  72,000,000 Rp392,000,000 Rp108,000,000 
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4 Rp108,000,000 40% Rp  43,200,000 Rp435,000,000 Rp  64,800,000 

5 Rp  64,000,000 40% Rp  14,800000 Rp450,000,000 Rp  50,000,000 

Sumber: Intermediate Accounting (Kieso, et. al. 2010) 

 Metode Jumlah Unit (Sum-of-the-Years’-Digits Method) 

Menurut Kieso, et. al. (2010), metode ini menghasilkan penurunan biaya 

penyusutan yang berdasarkan penurunan fraksi biaya yang dapat disusutkan. Setiap 

fraksi menggunakan jumlah tahun sebagai penyebut, misal masa manfaat 5 tahun 

sehingga penyebutnya adalah 5+4+3+2+1 = 15. Pembilang adalah tahun taksiran masa 

manfaat pada awal tahun. Jadi dengan metode ini, pembilang terus menurun dari tahun 

ke tahun hingga masa manfaat habis, sedangkan penyebut tetap sama (5/15, 4/15, 3.15, 

2/15, 1/15). Pada akhir masa manfaat, saldo aset harus sama dengan nilai sisa.  

Untuk ilustrasi perhitungan pada metode sum-of-the-years’-digits, misal PT. 

Niobium memiliki mesin untuk mendukung kegiatan produksinya di bidang tekstil. 

Harga perolehan mesin tersebut Rp500.000.000 dengan nilai sisa Rp50.000.000. Masa 

manfaat mesin tersebut diperkirakan 5 tahun. Berikut adalah perhitungan penyusutannya: 

Tabel No. 2.2 Metode Penyusutan Sum-of-The-Years’-Digits 

Tahun Dasar 

Penyusutan 

Sisa 

Masa 

Manfaat 

Fraksi 

Penyusutan 

Biaya 

Penyusutan 

Nilai Buku 

Akhir Tahun 

1 Rp450,000,000 5 tahun 5/15 Rp150,000,000 Rp350,000,000 

2 Rp450,000,000 4 tahun 4/15 Rp120,000,000 Rp230,000,000 

3 Rp450,000,000 3 tahun 3/15 Rp 90,000,000 Rp140,000,000 

4 Rp450,000,000 2 tahun 2/15 Rp 60,000,000 Rp 80,000,000 

5 Rp450,000,000 1 tahun 1/15 Rp 30,000,000 Rp 50,000,000 
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 Nilai Sisa   Rp450,000,000  

Sumber: Intermediate Accounting (Kieso, et. al. 2010) 

2.4. Penilaian Aset Tetap 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 menetapkan bahwa, 

suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) atau model revaluasi (revaluation 

model) sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap 

seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. 

A. Model Biaya (Cost Model) 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 apabila 

perusahaan memilih model biaya dalam penilaian aset tetap yang dimilikinya maka nilai 

tercatat dari aset tetap sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan 

akumulasi rugi penurunan nilai aset. 

Menurut Schoeder, et. al. (2011) penilaian aset tetap dengan model biaya atau 

historical cost akan menghasilkan nilai yang objektif dan dapat diandalkan (reliable). 

Penggunaan model baiya memiliki keterbatasan yaitu model tersebut tidak dapat 

memberikan informasi yang relevan bagi para pemakai laporan keuangan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai penerapan model biaya dapat di ilustrasikan 

sebagai berikut: PT. Kadarsih membeli aset tetap berupa mesin pada awal januari 2007 

sebesar Rp5,000,000 dengan masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai sisa pada 

akhir masa manfaat. PT. Kadarsih menggunakan model biaya dalam penilaian mesin dan 

metode garis lurus dalam menghitung depresiasi mesin tersebut. 

 Analisis Perlakuan..., Serty Mareta Putri, Ak.-Ibs, 2012



 
 

Berdasarkan ilustrasi di atas maka nilai yang tercatat untuk mesin pada 31 

desember 2010 adalah sebagai berikut: 

Beban Penyusutan per tahun   = Biaya Perolehan ÷ Masa Manfaat 

    = Rp5.000.000 ÷ 10 tahun 

    = Rp 500.000 per tahun 

Nilai Tercatat (31 Desember 2010)  = Biaya Perolehan – Akumulasi Penyusutan 

 = Rp5,000,000 – (Rp500,000 × 4 tahun) 

= Rp3,000,000 

Berdasarkan model biaya nilai tercatat mesin pada 31 desember 2010 sebesar 

Rp3.000.000 (Syakur, 2009).  

B. Model Revaluasi (Revaluation Model) 

Menurut Pernyataan Akuntansi Standar Keuangan (PSAK) No. 16 tahun 2009 

bagi perusahaan yang menetapkan model revaluasi, maka setelah diakui sebagai aset, 

suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah 

revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan 

akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi pada tanggal revaluasi. Revaluasi harus 

dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah 

tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan 

nilai wajar pada tanggal neraca. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 tahun 2009, mendefinisikan 

nilai wajar sebagai: 
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“Jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak 

yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan 

wajar (arm’s length transaction).” 

Penerapan model revaluasi dalam suatu perusahaan memiliki keterbatasan 

maupun kelebihan seperti halnya penerapan model biaya. Menurut Schroeder, et. al. 

(2011) penerapan model revaluasi ini dapat memberikan informasi yang relevan sesuai 

dengan kebutuhan para pemakai laporan keuangan. Adapun keterbatasan dari model 

revaluasi adalah nilai yang dihasilkan dari penerapan model ini tidak dapat diandalkan 

(unreliable). 

Berdasarkan Pernyataan Akuntansi Standar Keuangan (PSAK) No. 16, 

pencatatan revaluasi dapat dilakukan dengan dua teknik pencatatn antara lain: (i) 

penyajian kembali dilakukan secara proporsional terhadap nilai tercatat bruto aset 

sehingga nilai tercatat sama dengan nilai revaluasi, dan (ii) eliminasi dilakukan terhadap 

nilai tercatat bruto dan nilai tercatat neto disajikan kembali sehingga sama dengan nilai 

revaluasi. 

Contoh mengenai teknik pencatatan revaluasi dapat dilihat sebagai berikut: PT. 

A memiliki bangunan dengan biaya perolehan sebesar Rp 1.000.000.000 serta akumulasi 

depresiasi bangunan tersebut sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp 600.000.000 

sehingga nilai tercatat aktiva pada 31 Desember 2010 Rp 400.000.000. Pada 31 

Desember 2010 diketahui nilai pasar dari bangunan itu sebesar Rp 750.000.000. PT. A 

menggunakan model revaluasi dalam pencatatan aset tetap yang dimilikinya. 

Sesuai dengan data yang dimiliki PT. A, maka pencatatan revaluasi bangunan 

yang dapat dilakukan oleh PT. A. Teknik eliminasi terhadap nilai bruto aset dan nilai 

tercatat disajikan kembali. Berdasarkan teknik eliminasi nilai bruto aset maka PT. A 

harus membuat dua jurnal pada 31 Desember 2010 yaitu jurnal mengeliminasi akumulasi 
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depresiasi bangunan yang direvaluasi dan jurnal mencatat revaluasi atas bangunan yang 

dimilikinya. Kedua jurnal tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Jurnal mengeliminasi akumulasi depresiasi bangunan. 

Dr. Akumulasi Depresiasi-Bangunan  Rp 600.000.000 

Cr. Bangunan     Rp 600.000.000  

2. Jurnal mencatat revaluasi atas bangunan. 

Dr. Bangunan     Rp 350.000.000 

Cr. Revaluasi Surplus    Rp 350.000.000 

Selanjutnya ialah teknik penyajian kembali dilakukan secara proporsional 

terhadap nilai bruto aset. 

Tabel 2.3. Pencatatan Revaluasi dengan Penyajian Kembali Secara Proporsional (dalam 

ribuan) 

 Original Cost Revaluation Total % 

Gross Carrying 

Amount 

Rp 1.000.000 Rp 875.000 Rp 1.875.000 100 

Akum Depresiasi Rp 600.000 Rp.525.000 Rp 1.125.000 60 

Net Carrying Amount Rp 400.000 Rp 350.000 Rp 750.000 40 

Sumber: International Accounting (Doupnik, 2009: 120) 

Pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan perhitungan di atas PT. A 

membuat jurnal untuk mencatat revaluasi atas nilai aset tetap yang dimilikinya, sebagai 

berikut: 
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Dr. Bangunan      Rp 875.000.000 

Cr. Akumulasi Depresiasi-Bangunan   Rp 525.000.000 

Cr. Surplus Revaluasi     Rp 350.000.000 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (IAI, 2009: 

16.8) perlakuan akuntasi untuk surplus revaluasi adalah sebagai berikut:  

1. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung 

dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut 

harus diakui dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset 

akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. 

2. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam 

laporan laba rugi. Namun, penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung 

didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut 

tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.  

Untuk lebih jelas mengenai pencatatan surplus revaluasi dapat dilihat contoh 

sebagai berikut: PT. Bismut menggunakan model revaluasi dalam menilai aktiva tetap 

yang dimilikinya. Berikut ini data atas aktiva tetap yang dimiliki PT. Bismut berupa 

harga perolehan dan nilai wajar pada 31 Desember tahun pertama serta tahun kedua. 

Tabel 2.4. Data Perolehan dan Nilai Aset Tetap PT. B 

  

Land (dalam 

Rp) 

Building (dalam 

Rp) 

Machinery (dalam 

Rp) 

Cost 100,000,000 500,000,000 200,000,000 

Fair Value at 

12/31/Y1 120,000,000 450,000,000 210,000,000 

Fair Value at 

12/31/Y2 150,000,000 460,000,000 185,000,000 

Sumber: International Accounting (Doupnik, 2009) 
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Berdasarkan data aktiva tetap yang dimiliki maka PT. Bismut harus membuat 

jurnal untuk mencatat revaluasi aktiva tetap pada 31 Desember tahun pertama dan tahun 

kedua. Jurnal yang perlu dicatat adalah sebagai berikut: 

31 Desember tahun pertama:  

Dr. Tanah      Rp 20.000.000  

Cr. Surplus Revaluasi-Tanah     Rp 20.000.000  

 

Dr. Rugi Revaluasi-Bangunan (expenses)  Rp 50.000.000  

Cr. Bangunan       Rp 50.000.000 

 

Dr. Mesin      Rp 10.000.000  

Cr. Surplus Revaluasi-Mesin     Rp 10.000.000 

 

31 Desember tahun kedua:  

Dr. Tanah      Rp 30.000.000  

Cr. Surplus Revaluasi-Tanah     Rp 30.000.000  

 

Dr. Bangunan      Rp 10.000.000  

Cr. Recovery Rugi Revaluasi-Bangunan (income)  Rp 10.000.000  

 

Dr. Surplus Revaluasi-Mesin    Rp 10.000.000  

Dr. Rugi Revaluasi-Mesin (expense)   Rp 15.000.000  

Cr. Mesin       Rp 25.000.000 

 

2.5. Ketentuan PSAK No. 16 Tentang Pengungkapan (Disclosure) 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 tahun 2009, 

perusahaan yang menggunakan metode biaya dalam pengakuan aset tetapnya, aset tetap 

dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi 
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rugi penurunan nilai. Sedangkan untuk perusahaan yang menerapkan metode revaluasi 

dalam pengakuan aset tetap yang dimilikinya, aset tetap harus dicatat pada jumlah 

revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah 

tanggal revaluasi. 

Pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan harus memenuhi kualitas 

informasi yang diinginkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan. Menurut 

PSAK No. 16 tahun 2009 untuk setiap kelompok aset tetap, laporan keuangan 

mengungkapkan: 

a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. 

b. Metode penyusutan yang digunakan. 

c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. 

d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan 

akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode. 

e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. 

Selain itu, menurut PSAK No. 16 tahun 2009 laporan keuangan juga 

mengungkapkan, sebagai berikut: 

a. Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan 

untuk utang. 

b. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang 

dalam pembangunan. 

c. Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap. 
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d. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami 

penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang dimasukan dalam laporan laba 

rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi. 

 

2.6. Penentuan Nilai Wajar berdasarkan PSAK No. 48 

Perusahaan yang telah mengakui asetnya, maka aset tetap yang nilai wajarnya 

dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada 

tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai 

yang terjadi setelah tanggal revaluasi. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48 pengukuran nilai yang 

dapat diperoleh kembali dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menghitung harga jual 

neto dan nilai pakai. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48 harga jual neto 

merupakan harga jual pasar yang aktif disesuaikan dengan tambahan biaya yang dapat 

dibebankan secara langsung pada penghentiannya jika aset diperdagangkan di pasar. Jika 

aset tidak diperdagangkan di pasar maka harga jual neto ditentukan berdasarkan 

informasi terbaik yang tersedia dalam kondisi tersebut untuk menunjukkan jumlah yang 

dapat diperoleh perusahaan. Dalam menentukan harga jual neto, biaya penghentian 

penggunaan aset dikurangkan. Contoh biaya penghentian aset antara lain biaya legal, 

pajak dan biaya untuk membuang aset. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48, penaksiran nilai pakai 

aset meliputi tahap berikut ini: 
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1. Penaksiran arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan dari pemakaian 

dan penghentian aset tersebut; dan 

2. Penerapan tarif diskonto yang memadai.  

Dasar penaksiran arus kas di masa depan dalam mengukur nilai pakai antara 

lain: (PSAK No. 48) 

1. Proyeksi arus kas harus didasarkan pada asumsi logis dan kuat, yang 

mencerminkan taksiran terbaik manajemen mengenai kondisi ekonomi yang 

mungkin terjadi selama masa manfaat aset. Manajemen harus menggunakan 

pertimbangan yang dapat diverifikasi secara objektif. 

2. Proyeksi arus kas jangka pendek harus didasarkan pada anggaran atau prakiraan 

keuangan yang telah disetujui oleh manajemen yang mempunyai wewenang 

untuk itu. Proyeksi arus kas jangka pendek meliputi jangka waktu maksimum 

lima tahun, kecuali jika penggunaan jangka waktu yang lebih panjang dapat 

dibenarkan; dan 

3. Proyeksi arus kas jangka panjang harus didasarkan pada ekstrapolasi proyeksi 

jangka pendek dengan menggunakan tingkat pertumbuhan yang tetap atau 

semakin menurun, kecuali jika tingkat pertumbuhan yang meningkat dapat 

dijustifikasi. Tingkat pertumbuhan ini tidak boleh melebihi tingkat pertumbuhan 

jangka panjang rata-rata suatu produk, industri, negara tempat perusahaan 

beroperasi atau pasar produk yang dihasilkan oleh aset tersebut, kecuali tingkat 

pertumbuhan yang lebih tinggi dapat dijustifikasi. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48, taksiran arus kas 

masuk hanya mencerminkan arus kas masuk yang berhubungan dengan aset yang diakui 

pertama kali atau bagian yang tersisa dari aset jika sebagian dari aset telah digunakan 
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atau dijual. Apabila aset telah termodifikasi sehingga tidak mungkin membedakan arus 

kas masuk yang berhubungan dengan aset yang pertama kali telah diakui maka 

digunakan arus kas masuk masa depan dari aset dalam kondisi sekarang, tidak 

bergantung pada apakah arus kas masuk masa depan berasal dari aset yang telah diakui 

pertama kali atau dari peningkatan atau modifikasi. Proyeksi arus kas keluar meliputi 

biaya overhead yang dapat dibebankan atau dialokasikan dengan dasar yang andal dan 

konsisten pada penggunaan aset. 

Untuk mencegah perhitungan ganda taksiran arus kas masa depan tidak meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Arus kas keluar yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban yang telah 

diakui sebagai utang, 

2. Arus kas masuk atau keluar dari aktivitas pendanaan karena nilai waktu uang 

dipertimbangkan dengan mendiskontokan arus kas di masa depan, dan 

3. Penerimaan atau pembayaran pajak penghasilan karena tarif diskonto ditentukan 

atas dasar sebelum pajak sehingga taksiran arus kas masa depan juga ditentukan 

sebelum pajak. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48 tarif diskonto harus 

ditetapkan atas dasar tarif diskonto pasar sebelum pajak yang menunjukkan taksiran 

sekarang mengenai nilai waktu uang dan resiko spesifik yang terkait dengan aset 

bersangkutan. Tarif diskonto tidak bergantung pada struktur modal perusahaan karena 

nilai kembali yang diharapkan dari aset perusahaan tidak bergantung pada cara 

perusahaan membiayai aset tersebut. 
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Berikut ini aplikasi perhitungan nilai pakai yang terdapat dalam lampiran 

Penryataan Standar Akuntansi Keuangan No.48 tahub 2009: Perusahaan menyiapkan 

perkiraan arus kas yang direvisi untuk lima tahun ke depan (tahun ke lima sampai 

dengan tahun ke sembilan) dan taksiran arus kas berikutnya (tahun ke-10 sampai dengan 

ke-15). Perusahaan memilih tarif diskonto 15%, yaitu tarif diskonto pasar sebelum pajak. 

Faktor nilai tunai dihitung sebesar k=1/(1+a)n, di mana a=tingkat suku bunga, n=periode 

diskonto. 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 2.5. Perhitungan Nilai Pakai Unit Penghasilan Kas pada Akhir Tahun ke 

empat 

  Tingkat Arus  Nilai Tunai Arus Kas 

Tahun Pertumbuhan Kas dengan Tarif di Masa Depan 

  Jangka Panjang Masa Depan Diskonto 15% Didiskontokan 

5 

(n=1)   

230 0.86957  Rp1.000,00  

6   253 0.75614  955 

7   273 0.65752  900 

8   290 0.57175  830 

9   304 0.49718  755 

10 3% 313 0.43233  675 

11 -2% 307 0.37594  575 

12 -6% 289 0.3269  470 

13 -15% 245 0.28426  350 

14 -25% 184 0.24718  225 

15 -67% 61 0.21494  65 

Nilai Penggunaan Rp6.805,00  

Sumber: Lampiran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 48 
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2.7. Kerangka Pemikiran 

Berikut ini akan disajikan mengenai kerangka berfikir dari penulisan skripsi ini: 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Pengelolaan Data 
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2009 (Revisi 2007) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, 

dimana dilakukan penelitian pada kondisi alamiah langsung pada sumbernya dan peneliti 

adalah instrumen kunci (Sugiyono, 2009). Penelitian ini merupakan studi kasus pada 

Perusahasaan Daerah Pasar Jakarta Raya atau PD. Pasar Jaya, perusahaan daerah yang 

bergerak di bidang pelayanan umum perpasaran, pengurusan serta pengusahaan pasar-

pasar dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dilaksanakan berdasarkan 

prinsip ekonomi Perusahaan, dengan tidak mengabaikan fungsi pembinaan dan 

pelayanan. Penelitian ini berfokus pada aset tetap perusahaan yang berkategori gedung 

atau bangunan yang dimiliki PD. Pasar Raya (Pasar Pramuka). Gedung ini digunakan 

untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Gedung PD. Pasar Raya terletak di Jalan 

Pramuka Pasar Pramuka Lt. IV Jakarta Timur 13140. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dihimpun untuk mendapatkan informasi mengenai jenis data yang 

bersumber dari data primer dan data sekunder : 

a) Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti sesuai 

dengan variable yang ingin diteliti untuk tujuan spesifik dari penelitian ini 

(Sekaran, 2010). Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 
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dengan kepala divisi bagian keuangan dan karyawan bagian keuangan untuk 

memperoleh data-data yang berkaitan dengan gedung. Seperti sejarah awal mula 

pasar berasal, status kepemilikan atas gedung, dan beberapa perlakuan akuntansi 

untuk aset tetap. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan 

informasi yang dikemukakan oleh perusahaan, misalnya seperti buku-buku 

maupun berita-berita media dan dokumen maupun data yang tersedia di 

perusahaan (Sekaran, 2010). Data yang diperoleh dari data sekunder yaitu berupa 

struktur organisasi PD. Pasar Jaya, laporan keuangan yang telah di audit tahun 

2009-2010 dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. 

3.2.1. Teknik pengumpulan data 

a) Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan setiap jenis data berupa faktur, jurnal, 

surat-surat, notulen hasil rapat, atau dalam bentuk laporan program  (Indriantoro, 

2005). Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi berupa buku mengenai 

kebijakan akuntansi (Sesuai Kebijakan Direksi PD. Pasar Jaya No: 14/2008 tanggal 

9 januari 2008, buku mengenai berdirinya perusahaan, struktur organisasi, laporan 

keuangan perusahaan per 31 desember 2010, laporan auditor independen atas 

laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 

2010 (pembanding 2009) dan dokumen lainnya yang mendukung dalam penelitian. 

b) Teknik Wawancara 

Teknik wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden, metode pengumpulan data dengan berkomunikasi berlangsung dengan 

responden dalam bentuk tanya jawab untuk memperoleh informasi yang 
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dibutuhkan oleh peneliti (Sekaran, 2010). Data yang diperoleh dari teknik 

wawancara berupa filosofi perusahaan, awal berdirinya gedung dijadikan tempat 

untuk perusahaan beraktivitas, dan informasi yang lebih jelas atas ketidak pastian 

data dokumentasi. 

c) Pengamatan atau Observasi 

Observasi yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi 

sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap 

peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang 

kemudian dicatat (Sekaran, 2010). Data yang diperoleh dari pengamatan atau 

observasi berupa penulis menyaksikan secara langsung, tetapi tidak ikut terlibat 

aktivitas kerja para staf bagian keuangan dalam menjalankan prosedur laporan 

keuangan untuk perhitungan dan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap. Serta 

mengamati kesesuaian antara kebijakan perusahaan dengan keadaan perusahaan 

secara nyata. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan 

menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu 

situasi dengan tujuan memberikan kepada penulis sebuah riwayat atau untuk 

menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari prespektif 

seseorang, organisasi, orientasi, industri, atau lainnya (Sekaran, 2010).  

Analisa data yang dilakukan penulis adalah dengan menganalisis data-data yang 

telah didapatkan dan juga menyusun dan mengkaji kembali laporan keuangan PD. Pasar 

Jaya. Teknik analisa data pada penelitian ini meliputi: 
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1. Memeriksa dokumentasi PD. Pasar Jaya mengenai tata cara perlakuan, pengakuan, 

pencatatan serta pelaporan aset tetap dalam laporan keuangan. 

2. Membandingkan hasil pengakuan, pencatatn dan pelaporan terhadap aset tetap 

yang dilakukan PD. Pasar Jaya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16. 

3. Melakukan perhitungan metode revaluasi dengan nilai wajar dari aset tetap PD. 

Pasar Jaya tahun 2010. 

4. Menganalisa kinerja aset tetap penerapan model revaluasi pada aset tetap terhadap 

laporan keuangan yang disajikan PD. Pasar Jaya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Perusahasaan Daerah Pasar Jakarta Raya atau PD. Pasar Jaya adalah suatu 

perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelyanan umum perpasaran, pengurusan 

serta pengusahaan pasar-pasar dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini 

dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi Perusahaan, dengan tidak mengabaikan 

fungsi pembinaan dan pelayanan. Dengan demikian PD. Pasar Jaya diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat dan merupakan sumber pendapatan daerah. 

PD. Pasar Jaya didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta No. 1b/2/15/66 tanggal 24 Desember 1966 dan disahkan dengan 

Keputusan Mentri Dalam Negeri No. Ekbang/8/81-13/305 tanggal 28 Desember 1967 

tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Maksud pendirian perusahaan ini 

adalah dalam rangka peningkatan efisiensi umum dibidang perpasaran dilingkungan 

Jawatan Perekonomian Rakyat DKI Jakarta sehingga merupakan unit usaha yang 

mandiri dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan juga 

merupakan sumber penghasilan yang riil bagi daerah. 

Objek penelitian pada studi kasus ini adalah salah satu cabang PD. Pasar Jaya 

yaitu PD. Pasar Jaya Pasar Pramuka. Hasil wawancara dengan kepala bagian keuangan 

menjelaskan bahwa awal mula pasar pramuka dimiliki oleh PD. Pasar Jaya pada tahun 

1981. Sebelum dimiliki oleh PD. Pasar Jaya kepemilikan dimiliki oleh Pemda DKI 

Jakarta, setelah kepemilikan diserahkan kepada PD. Pasar Jaya fungsi pasar tidak 

berubah. 
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4.1.1. Visi dan Misi 

Sebagai upaya untuk merealisasikan tujuan perusahaan dan tugas pokok yang 

ditetapkan, maka ditetapkan visi dan misi perusahaan yaitu : 

1. Visi 

Menjadikan pasar tradisional dan modern sebagai sarana ungguan dalam 

penggerak perekonomian Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

2. Misi 

Menjadikan pasar tradisional dan modern yang bersih, aman, nyaman dan 

berwawasan lingkungan serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang 

lengkap, murah dan bersaing. 

4.1.2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang dipaparkan atau digambarkan di bawah ini adalah 

struktur organisasi dari PD. Pasar Jaya yang diambil dan berdasarkan dari peraturan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 70 tahun 2005. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Direktur Utama, Direktur, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Manager Divisi, Manager 

Area, Manager Unit, Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan 

sinkronisasi secara vertical dan horizontal sesuai dengan tugasnya masing-masing.  

Susunan Organisasi PD. Pasar Jaya terdiri dari : 

1) Gubernur 

2) Badan Pengawas 

3) Direksi terdiri dari :   a. Direktur Utama 

     b. Direktur Keuangan dan Administrasi 

     c. Direktur Usaha dan Pengembangan 
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     d. Direktur Teknik 

4) Unsur Staf terdiri dari :  a. Satuan Pengawas Internal 

      b. Divisi Umum dan Humas 

      c. Divisi Keuangan 

      d. Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) 

      e. Divisi Usaha dan Pemberdayaan 

      f. Divisi Legal Korporasi 

      g. Divisi Penelitian  dan Pengembangan 

      h. Divisi Pembangunan 

      i. Divisi Perawatan 

5) Unsur Pelaksana terdiri dari : a. Unit Area 

      b. Unit Pasar Besar 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi 

 

 

4.2.  Penerapan PSAK No. 16 Tahun 2009 (revisi 2007) atas Aset Tetap Pada 

PD. Pasar Jaya 

Sejak tanggal 1 Januari 2010, PD. Pasar Jaya menerapkan PSAK No. 16 (revisi 

2007) mengenai aset tetap. Sesuai dengan PSAK tersebut, semua aset tetap yang 

diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan sesuai dengan tanggal perolehan. 

Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat 
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diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang 

diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. 

Menurut Kebijakan Akuntansi sesuai SK Direksi No. 215 tahun 2008 bahwa pembelian 

yang terjadi pada PD. Pasar Jaya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun periode 

akuntansi atau jumlah diatas Rp. 10.000.000 dikapitalisir sebagai aset tetap, namun 

setelah penerapan PSAK No. 16 tahun 2010 diganti sebesar Rp. 20.000.000 

Dalam kondisi PD. Pasar Jaya memiliki kewajiban untuk melakukan 

pembongkaran dan pemindahan atas aset tetap pada waktu tertentu, biaya-biaya 

pembongkaran dan pemindahan tersebut ditambahkan dalam biaya perolehan awal aset 

tetap yang relevan dan kewajiban estimasi untuk menutup biaya-biaya tersebut dibentuk. 

Biaya perolehan aset yang dibangun sendiri meliputi pengeluaran untuk material, 

imbalan kerja, ditambah biaya pembuatan yang dapat diterapkan lainnya yang dapat 

dikaitkan dengan aset tetap tersebut, termasuk biaya pinjaman. 

Dalam pengukuran setelah pengakuan awal PD. Pasar Jaya memilik untuk 

menggunakan model biaya. Dengan model biaya, aset tetap dinyatakan sebesar biaya 

perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi 

penurunan nilai, jika ada. Untuk semua aset disusutkan dengan menggunakan metode 

saldo menurun (kecuali bangunan dan prasarana menggunakan metode garis lurus) 

berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Besarnya tarif penyusutan ditetapkan 

sesuai dengan SK Direksi No. 125 tahun 1988, untuk bangunan dan prasarana tarif 

penyusutan sebesar 5%.  

Bangunan dan prasarana merupakan bangunan yang digunakan untuk kantor 

pusat, kantor area, pasar induk, dan pasar-pasar/pasar induk terdiri dari bangunan kantor 

pasar, bangunan kios-kios pasar dan prasarana seperti: jalan pasar, pagar, saluran air, 
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sumur arteti, menara air dan lain-lain. Nilai sisa, taksiran masa manfaat, dan metode 

penyusutan atas aset dievaluasi dan disesuaikan setiap tanggal neraca. Dampak dari 

revisi tersebut, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. 

4.2.1.  Biaya Perolehan Awal Aset Tetap 

Bangunan dan prasarana yg dimiliki oleh PD. Pasar Jaya diperoleh dengan 

berbagai macam cara. Salah satu perusahan cabang yang menjadi objek penelitian yaitu  

PD. Pasar Jaya Pasar Pramuka diperoleh dari Pemda DKI Jakarta pada tahun 1981 

bertujuan agar perusahaan melakukan pengurusan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya 

dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah serta menunjang anggaran daerah 

dan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala keuangan pada saat gedung yang 

diteliti masih dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta dijadikan sebagai pasar, setelah  

diberikan kepada PD. Pasar Jaya fungsi dari pasar ini tidak ada yang berubah. Status 

kepemilikan modal atas gedung pasar pramuka masih dimiliki oleh Pemda DKI namun 

secara aset dipisahkan, diakui sebagai aset milik PD. Pasar Jaya (Pasar Pramuka). 

Nilai perolehan bangunan pada saat diperoleh perusahaan sebesar Rp. 

1.738.916.323,04 pada tanggal 7 Januari 1981. Sejak gedung ini diperoleh tidak ada 

perubahan bentuk bangunan dan perombakan ulang bangunan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Bangunan dan prasarana pada pasar pramuka hanya melakukan perbaikan 

jika ada kerusakan dan pemeliharaan untuk perawatan bangunan selama masa manfaat. 

Bangunan dan prasarana PD. Pasar Jaya pasar pramuka ini diberikan oleh 

Pemda DKI Jakarta sebagai modal dari pemda DKI Jakarta dimana pada saat itu status 

pasar masih berupa perusahaan jawatan, maka PD. Pasar jaya mengakui aset tetap 

 Analisis Perlakuan..., Serty Mareta Putri, Ak.-Ibs, 2012



 
 

tersebut berdasarkan nilai perolehan pada saat penyerahan kepemilikan. Oleh sebab itu, 

PD. Pasar Jaya mencatat harga perolehan bangunan sebesar Rp. 1.738.916.323,04. 

Perusahaan mengakui perolehan gedung sebagai modal yang diberikan kepada Pemda 

DKI Jakarta untuk PD. Pasar Jaya. 

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut: 

Dr. Bangunan dan Prasarana  Rp. 1.738.916.323,04  

 Cr. Modal-Pemda DKI Jakarta   Rp. 1.738.916.323,04 

Perlakuan untuk perolehan awal aset tetap PD. Pasar Jaya tepat menurut PSAK 

No. 16 tahun 2009 (revisi 2007) saat mencatat jurnal untuk memperoleh bangunan diakui 

sebagai modal dari Pemda DKI atas kepemilikan aset tetap bangunan. Harga perolehan 

bangunan yang diterima dari pemberian Pemda DKI Jakarta diakui sesuai dengan nilai 

perolehan gedung telah sesuai dengan PSAK No. 16 tahun 2009. Sehingga PD. Pasar 

jaya tidak memperhitungkan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi 

biaya imbalan kerja, biaya penyiapan lahan, biaya handling dan penyerahan awal, biaya 

perakitan dan instalasi, biaya pengujian aset, dan komisi profesional. 

4.2.2.  Biaya Setelah Perolehan Awal 

Setelah gedung telah diperoleh untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, 

perusahaan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan berbentuk perawatan, penambahan, 

perbaikan, dan perombakan agar penggunaan bangunan dan prasarana dapat beroperasi 

dengan baik. pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan prasarana. Untuk semua hal 

tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Pengeluaran-pengeluaran 
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ini tidak dapat dihindarkan agar produktivitas dari bangunan tersebut tetap bertahan 

sampai taksiran umur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

Pengeluaran untuk bangunan seperti beban pemugaran dan penambahan dalam 

jumlah yang besar yang menambah masa manfaat atau meningkatkan kapasitas suatu 

aset tetap, dikapitalisasi pada perkiraan aset tetap yang bersangkutan dan didepresiasi 

berdasarkan sisa umur manfaatnya. Pengeluaran untuk bangunan dan prasarana pada PD. 

Pasar Jaya cabang pasar pramuka bertujuan untuk mempertahankan dan memperpanjang 

masa manfaat aset mengakui sebagai pengeluaran Modal (Capital Expenditure). 

Pengeluaran juga dapat berupa pemeliharaan rutin yang harus dilakukan agar  

bangunan dan prasarana selalu dalam kondisi yang baik. Sesuai dengan SK Direksi yaitu 

pengeluaran yang dilakukan untuk pemeliharaan dan perbaikan bangunan agar manfaat 

ekonomis bangunan mencapai umur ekonomis yang telah diperkirakan. Pengeluaran ini  

diakui pada beban operasional perusahaan sebagai pengeluaran pendapatan (Revenue 

Expenditure). 

Menurut kebijakan SK Direksi klasifikasi beban yang dikeluarkan PD. Pasar 

Jaya untuk pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan prasarana, antara lain: 

 Pemeliharaan dan perbaikan bangunan 

 Upah kerja 

 Asuransi bangunan 

 Pajak bumi dan bangunan 

 Peralatan kebersihan 

 Outsorcing kebersihan 

 LPA 
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 Kebersihan pasar 

Pada tahun 1981, PD. Pasar Jaya memperoleh gedung pasar pramuka yang 

berasal dari modal Pemda-DKI Jakarta sebesar Rp. 1.738.916.323,04 sebesar harga 

perolehannya pada saat itu. Selama masa penggunaannya dari awal perolehan sampai 

tahun 2010, bangunan mengalami perluasan bangunan, penambahan atau perbaikan 

dalam jumlah besar, pemugaran dan pengeluaran lainnya yang digunakan untuk 

meningkatkan masa manfaat bangunan dan prasarana.  

Berikut ini (Tabel 4.1.) adalah perincian pengeluaran atas aset tetap bangunan 

dan prasarana, harga perolehan pada 31 Desember 2010 setelah kapitalisasi sebesar Rp. 

5.456.792.532,67. Pengeluaran bangunan dan prasarana berupa perluasan bangunan, 

penambahan atau perbaikan dalam jumlah besar, pemugaran dan pengeluaran lainnya: 

Tabel 4.1. Kapitalisasi Harga Perolehan 

Tahun 

Harga 

Perolehan 

1981 (awal perolehan) 1.738.916.323,04 

1984 917.851,41 

1988 7.940.315,25 

1989 37.418.679,15 

1991 584.258.107,50 

1995 80.384.549,00 

1996 50.527.256,00 

1997 737.778.411,90 

2001 223.016.698,60 

2003 1.838.632.168,00 

2008 157.002.172,70 

Harga perolehan 31 Des 

2008 5.456.792.532,67 

Sumber: Data Perusahaan (diolah kembali) 
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Perusahaan melakukan perbaikan fisik bangunan pada tahun 1984 sebesar Rp. 

917.851,41, pada tahun 1988 sebesar Rp. 7.940.315,25 dan tahun 1989 sebesar Rp. 

37.418.679,15. Pecatatan yang dilakukan perusahaan untuk pengeluaran tersebut adalah: 

Tahun 1984: 

Dr. Bangunan dan Prasarana  Rp. 917.851,41 

Cr. Kas – Bank   Rp. 917.851,41 

Tahun 1988: 

Dr. Bangunan dan Prasarana  Rp. 7.940.315,25 

Cr. Kas – Bank   Rp. 7.940.315,25 

Tahun 1989: 

Dr. Bangunan dan Prasarana  Rp. 37.418.679,15 

Cr. Kas – Bank   Rp. 37.418.679,15 

Pada tahun 1991 perusahaan melakukan perbaikan fisik dan penambahan 

ruangan di dalam bangunan. Pengeluaran pada tahun 1991 sebesar Rp. 584.258.107,50. 

Pecatatan yang dilakukan perusahaan untuk pengeluaran tersebut adalah: 

Tahun 1991-: 

Dr. Bangunan dan Prasarana  Rp. 584.258.107,50 

Cr. Kas – Bank   Rp. 584.258.107,50 

Pada tahun 1995 dan 1996 kembali terjadi pengeluaran untuk perbaikan fisik 

bangunan, sebesar Rp. 80.384.549 dan Rp. 50.527.256. pada tahun 1997 perusahaan 
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melakukan penambahan dan perluasan beberapa bagian bangunan sebesar Rp. 

737.778.411,90. Berikut adalah pencatatan perusahaan terhadap pengeluaran tersebut:  

Tahun 1995: 

Dr. Bangunan dan Prasarana  Rp. 80.384.549 

Cr. Kas – Bank   Rp. 80.384.549 

Tahun 1996: 

Dr. Bangunan dan Prasarana  Rp. 50.527.256 

Cr. Kas – Bank   Rp. 50.527.256 

Tahun 1997: 

Dr. Bangunan dan Prasarana  Rp. 737.778.411,90 

Cr. Kas – Bank   Rp. 737.778.411,90 

Pada tahun 2001 terjadi pengeluaran untuk pemugaran dan perbaikan bangunan 

sebesar Rp. 223.016.698,60. Pada tahun 2003 perusahaan melakukan perluasan 

bangunan sebesar Rp. 1.838.632.168. Pada awal tahun 2008 perusahaan melakukan 

pengeluaran untuk perbaikan fisik dan perluasan bangunan sebesar Rp. 157.002.172,70, 

pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran yang terakhir untuk pengeluaran modal. 

Pencatatan yang dilakukan perusahaan adalah:  

Tahun 2001: 

Dr. Bangunan dan Prasarana  Rp. 223.016.698,60 

Cr. Kas – Bank   Rp. 223.016.698,60 
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Tahun 2003: 

Dr. Bangunan dan Prasarana  Rp. 1.838.632.168 

Cr. Kas – Bank   Rp. 1.838.632.168 

Tahun 2008: 

Dr. Bangunan dan Prasarana  Rp. 157.002.172,70 

Cr. Kas – Bank   Rp. 157.002.172,70 

Pengeluaran yang tersaji dalam tabel 4.1. merupakan nilai perolehan bangunan 

saat pertama kali diperoleh pada tahun 1981, serta pengeluaran yang dikeluarkan 

perusahaan berupa pengeluaran modal (Capital Expenditure) guna menambah masa 

manfaat pada bangunan. Pengeluaran berupa pengeluaran modal terakhir dikeluarkan 

perusahaan pada tahun 2008, sehingga harga perolehan bangunan dan prasarana pada 31 

desember 2008 sebesar Rp. 5.456.792.532,67. Selama tahun 2009 dan 2010 tidak ada 

pengeluaran untuk pengeluaran modal, maka nilai perolehan pada 31 desember 2010 

tetap sama. 

Pengeluaran yang dikeluarkan dari pengeluaran untuk beban operasi perusahaan 

yang dimasukan dalam jurnal sebagai Beban Pemeliharaan Bangunan dan Prasarana. 

Pada periode akhir desember 2010 beban yang dikenakan untuk pemeliharaan bangunan 

dan prasarana sebesar Rp. 552.344.010. Jurnal untuk mencatat pengeluaran tersebut 

adalah: 

Dr. Beban Pemeliharaan Bangunan dan Prasarana  Rp. 552.344.010  

 Cr. Kas/Bank      Rp. 552.344.010 
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Perlakuan atas pengeluaran untuk aset tetap pada PD. Pasar Jaya telah sesuai 

dengan PSAK No. 16 tahun 2009 (revisi 2007) karena telah sesuai menggolongkan 

pengeluaran yang termasuk kategori pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan. 

Pengeluaran untuk menambah umur manfaat diakui sebagai pengeluaran modal (Capital 

Expenditure). Perusahaan menggolongkan pengeluaran untuk beban bangunan dan 

prasarana sebagai pengeluaran pendapatan (Revenue Expenditure) karena pengeluaran 

tersebut digunakan untuk memelihara aset hingga masa manfaat yang telah diperkirakan 

oleh SK Direksi. Beban pemeliharaan bangunan dan prasarana sebesar Rp. 552.344.010 

adalah pengeluaran untuk aset tetap yang berasal dari beban operasional perusahaan 

sehingga beban diakui dalam laporan laba rugi saat terjadi. 

4.2.3.  Penyusutan Aset Tetap 

PD. Pasar Jaya melakukan penyusutan sejak bulan dimana aset tetap digunakan 

selama periode pemanfaatan nilai ekonomisnya. PD. Pasar Jaya menggunakan metode 

garis lurus (Straight Line Method) untuk seluruh gedung pasar yang dimiliki termasuk 

Pasar Pramuka yang dijadikan sebagai objek penelitian. Besarnya tarif penyusutan yang 

ditetapkan SK Direksi No. 125 Tahun 1988, sebagai berikut: 

 Bangunan dan Prasarana   5 % 

 Kendaraan Kantor    50% 

 Mesin dan Peralatan Kantor   25% 

 Perabotan Kantor    25% 

 Perabotan Kayu    50% 

 Peralatan Komputer    25% 

 Peralatan Komunikasi   25% 
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 Kendaraan Angkutan Sampah  50% 

 Bak Container Sampah   50% 

 Alat Berat Angkutan Sampah  25% 

 Peralatan Bengkel    25% 

 Peralatan Kebersihan Logam  25% 

 Peralatan Kebersihan Kayu   50% 

Pencatatan pada beban penyusutan dilakukan empat kali dalam satu tahun yaitu 

pada akhir bulan maret, juni, september, dan desember. Jumlah tersebut akan tetap diakui 

dalam satu tahun sebagai beban penyusutan dalam tahun tersebut. Bangunan diperoleh 

pada tahun 1981 sebesar  Rp. 1.738.916.323,04, selama masa penggunaannya terjadi 

pengeluaran setelah perolehan guna menambah umur masa manfaat bangunan hingga 

terakhir dilakukannya pengeluaran untuk memperpanjang masa manfaat pada tahun 

2008. Pada periode 31 desember 2008 harga perolehan gedung pasar pramuka sebesar 

Rp. 5.456.792.532,67 dengan taksiran masa manfaat 20 tahun, atau tarif penyusutan 

untuk gedung sebesar 5% (100% ÷ 20 tahun). 

Tabel 4.2. Penyusutan Bangunan dan Prasarana PD. Pasar Jaya 

Tahun 
Harga 

Perolehan 

Tarif Beban Penyusutan 

Penyusutan Jan-Des 2010 

1981 1.738.916.323,04 0,05 0 

1984 917.851,41 0,05 0 

1988 7.940.315,25 0,05 0 

1989 37.418.679,15 0,05 0 

1991 584.258.107,50 0,05 29.212.905,38 

1995 80.384.549,00 0,05 4.019.227,45 

1996 50.527.256,00 0,05 2.526.362,80 

1997 737.778.411,90 0,05 36.888.920,60 

2001 223.016.698,60 0,05 11.150.834,93 

2003 1.838.632.168,00 0,05 91.931.608,40 

2008 157.002.172,70 0,05 7.850.108,63 

2010 5.456.792.532,67   183.579.968,20 
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Sumber: Data Perusahaan (diolah kembali) 

 

Penyusutan tiap bulan maret, juni, september, dan desember masing-masing 

sebesar Rp. 45.894.992,05 maka untuk beban penyusutan bangunan dan prasarana pada 

31 desember 2010 sebesar Rp. 183.579.968,20. Perusahaan membuat catatan untuk 

beban penyusutan bangunan dan prasarana adalah: 

Dr. Beban Penyusutan Bangunan dan Prasarana   Rp. 183.579.968,20  

 Cr. Akumulasi penyusutan Bangunan dan Prasarana  Rp. 183.579.968,20 

Dari perhitungan pada tabel 4.2 perhitungan untuk beban penyusutan bangunan 

yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 16 tahun 2009 

(revisi 2007) sebesar Rp. 183.579.968,19 tahun 2010. Karena perusahaan 

mengestimasikan masa manfaat 20 tahun atau tarif sebesar 5 % setiap pengeluaran untuk 

bangunan dan prasarana dalam bentuk pengeluaran modal (Capital Expenditure) yang 

diakui sebagai aset dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method). 

Berapapun besar pengeluaran perusahaan tetap mengestimasikan masa manfaat 20 tahun 

atau 5 %. Perusahaan menyusutkan secara terpisah bagian dari bangunan dan prasarana 

saat diperoleh, maka bagian yang tersisa juga terhitung secara terpisah pada jenis aset 

tetap yang sama yaitu bangunan. Sementara estimasi umur manfaat aset membutuhkan 

pertimbangan lebih mendalam sesuai dengan pengeluaran dan kegunaannya. 

Dengan demikian penulis mencoba menghitung kembali perhitungan untuk 

penyusutan bangunan dan prasarana PD. Pasar Jaya pasar pramuka yang tersaji pada 

tabel 4.3, berikut ini: 
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Dari tabel 4.3 diatas, penulis melakukan perhitungan penyusutan bangunan dan 

prasarana PD. Pasar Jaya pasar pramuka, dengan cara nilai buku pada akhir tahun 

ditambahkan harga perolehan untuk pengeluaran bangunan lalu dibagi dengan estimasi 

masa manfaat atas penambahan bangunan. Diestimasikan pengeluaran untuk 

penambahan bangunan terjadi tiap awal januari dan tidak ada nilai residu. Hasil 

perhitungan pada tahun 2008 nilai buku bangunan ditambahkan penambahan atas 

bangunan sebesar Rp. 3.083.196.342,42 , estimasi masa manfaat 26 tahun, dan 

menggunakan metode garis lurus beban depresiasi sebesar Rp. 118.584.474,70. 

4.2.4.  Pengungkapan Aset Tetap 

Menurut PSAK No. 16 tahun 2009 untuk setiap kelompok aset tetap, laporan 

keuangan mengungkapkan: 

f. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. 

g. Metode penyusutan yang digunakan. 

Tabel 4.3. Perhitungan Penyusutan Bangunan dan Prasarana 

   
Tahun 

Harga 

Perolehan 

Nilai Buku + Masa  Beban Jumlah Akumulasi Nilai Buku 

Pengeluaran Manfaat Penyusutan Penyusutan Penyusutan Akhir Tahun 

1981 1.738.916.323,04   20 86.945.816,15 3 260.837.448,50 1.478.078.874,58 

1984 917.851,41 1.478.996.725,99 18 82.166.484,78 4 328.665.939,10 1.150.330.786,88 

1988 7.940.315,25 1.158.271.102,13 15 77.218.073,48 1 77.218.073,48 1.081.053.028,66 

1989 37.418.679,15 1.118.471.707,81 15 74.564.780,52 2 149.129.561,00 969.342.146,77 

1991 584.258.107,50 1.553.600.254,27 20 77.680.012,71 4 310.720.050,90 1.242.880.203,41 

1995 80.384.549,00 1.323.264.752,41 17 77.839.103,08 1 77.839.103,08 1.245.425.649,33 

1996 50.527.256,00 1.295.952.905,33 17 76.232.523,84 1 76.232.523,84 1.219.720.381,49 

1997 737.778.411,90 1.957.498.793,39 23 85.108.643,19 4 340.434.572,80 1.617.064.220,62 

2001 223.016.698,60 1.840.080.919,22 22 83.640.041,78 2 167.280.083,60 1.672.800.835,66 

2003 1.838.632.168,00 3.511.433.003,66 30 117.047.766,80 5 585.238.833,90 2.926.194.169,72 

2008 157.002.172,70 3.083.196.342,42 26 118.584.474,70 

 

    

2010 5.456.792.532,55     118.584.474,70   355.753.424,10 2.727.442.918,29 

Sumber: Data Perusahaan (diolah kembali) 
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h. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. 

i. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan 

akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode. 

j. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. 

Tabel 4.4. Pengungkapan Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 

No. PSAK No. 16 tahun 2009 Sesuai Tidak Sesuai 

1 Dasar pengukuran yang digunakan.    

2 Metode penyusutan yang digunakan.    

3 Umur manfaat atau tarif penyusutan yang 

digunakan. 

   

4 Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan 

pada awal dan akhir periode. 

   

5 Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir 

periode. 

   

Sumber: Hasil Pengelolaan Data 

Kebijakan akuntansi pada PD. Pasar Jaya ditentukan oleh SK Direksi yang telah 

dibuat perusahaan dari awal berdirinya perusahaan dan dilakukan perubahan sesuai 

dengan perubahan kebijakan akuntansi yang berlaku secara umum. Perusahaan memiliki 

banyak aset tetap dan beragam jenis dari aset tetap itu sendiri, laporan keuangn PD. 

Pasar Jaya menempatkan aset tetap dalam neraca. Perusahaan menggunakan metode 

biaya dalam pengukuran aset tetapnya, aset tetap dicatat sebesar harga perolehan 

dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 
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Bangunan dan prasarana termasuk dalam aset tetap yang dimiliki oleh PD. Pasar 

Jaya yang digunakan untuk melakukan segala kegiatan operasional perusahaan. Dasar 

pengukuran yang digunakan untuk menilai perolehan aset tetap bangunan ini 

berdasarkan pada nilai perolehan bangunan. 

Untuk perhitungan dalam penyusutan PD. Pasar Jaya menggunakan metode 

garis lurus (Straight Line) dengan masa manfaat 20 tahun dan tarif penyusutan yang 

digunakan sebesar 5% dan perusahaan melakukan perhitungan atas nilai buku tiap akhir 

tahun periode. 

4.3.  Penilaian Aset Tetap Penerapan Model Biaya 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 tahun 2009 

perusahaan harus memilih model biaya (Cost Model) atau model revaluasi (Revaluation 

Model) sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap 

seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. PD. Pasar Jaya (Pasar Pramuka) memilih 

menggunakan metode model biaya, dengan model itu aset tetap dilaporkan sebesar nilai 

perolehan aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Adapun alasan dalam pemilihan 

model biaya untuk penilaian aset tetapnya yaitu karena model biaya lebih handal dan 

mudah dalam menyajikan informasi keuangan. 

Gedung pasar pramuka merupakan salah satu aset tetap berupa bangunan yang 

diperoleh dari Pemda DKI agar dikelola oleh PD. Pasar Jaya untuk menjalankan kegiatan 

utama yang bertujuan agar perusahaan melakukan pengurusan pasar dan fasilitas 

perpasaran lainnya dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah serta 

menunjang anggaran daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional. 
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Tabel 4.5. Penilaian Bangunan dan Prasarana 

Tahun 
Harga 

Perolehan 

Akum. 

Penyusutan Nilai Buku 

s/d 31 Des 2010 per 31 Des 2010 

1981 1.738.916.323,04 1.738.916.323,04 0,00 

1984 917.851,41 917.851,41 0,00 

1988 7.940.315,25 7.940.315,25 0,00 

1989 37.418.679,15 37.418.679,15 0,00 

1991 584.258.107,50 559.427.138,00 24.830.969,50 

1995 80.384.549,00 61.695.141,35 18.689.407,65 

1996 50.527.256,00 36.379.624,32 14.147.631,68 

1997 737.778.411,90 496.155.981,90 241.622.430,00 

2001 223.016.698,60 107.605.557,10 115.411.141,50 

2003 1.838.632.168,00 712.164.856,23 1.126.467.311,77 

2008 157.002.172,70 19.255.403,45 137.746.769,25 

2010 5.456.792.532,67 3.777.876.871,34 1.678.915.661,33 

Sumber: Data Perusahaan (diolah kembali) 

 

Dari perhitungan diatas pada tabel 4.5, PD. Pasar Jaya telah melaporkan nilai 

gedung pasar pramuka sesuai dengan model biaya yang telah ditetapkan oleh Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No. 16 tahun 2009. Dengan menggunakan metode model 

biaya maka nilai buku gedung yang dilaporkan pada tanggal 31 desember 2010 adalah 

sebesar Rp. 1.678.915.661,33, nilai tersebut berasal dari nilai perolehan dikurangi 

dengan akumulasi penyusutan per tanggal 31 desember 2010 sebesar Rp. 

3.77.876.871,34. Namun cara perhitungan nilai buku yang dilakukan oleh perusahaan 

kurang tepat karena perhitungan sesuai dengan cara menghitung penyusutan seperti 

halnya yang telah dibahas pada (4.2.3. penyusutan aset tetap). 

Jika perusahaan menerapkan impairment test maka perusahaan terlebih dahulu 

harus menghitung nilai wajar gedung tersebut. Jika berdasarkan hasil impairment test 

nilai wajar lebih besar dari nilai buku gedung per 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp. 

1.678.915.661,33 maka tidak terjadi penurunan nilai sehingga nilai gedung yang harus 

disajikan dalam laporan keuangan PD. Pasar Jaya per 31 Desember 2010 sebesar nilai 
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buku gedung tersebut. Sedangkan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai buku gedung 

maka terjadi penurunan nilai (impairment) sehingga nilai gedung yang harus disajikan 

dalam laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2010 sebesar nilai wajar dari 

perhitungan impairment test. 

Berdasarkan perhitungan oleh penulis (tabel 4.3.), dengan menggunakan model 

biaya diperoleh nilai buku bangunan dan prasarana sebesar Rp. 2.727.442.918,29, nilai 

tersebut berasal dari (nilai buku+harga perolehan tahun 2008) sebesar Rp. 

3.083.196.342,42 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 355.753.424,10. Untuk 

perhitungan model revaluasi pada bagian berikutnya, penulis memakai nilai buku 

berdasarkan perhitungan perusahaan. 

 

4.4.  Perhitungan Aset Tetap Menggunakan Model Revaluasi 

Sebagaimana tercantum dalam PSAK No. 16 (Revisi 2007), perusahaan dapat 

memilih model revaluasi sebagai metode penilaian aset tetap yang dimilikinya selain 

menggunakan model biaya. Berdasarkan model revaluasi, ase tetap dicatat sebesar nilai 

wajar aktiva tetap pada tanggal pelaporan dikurangi akumulasi penyusutan dan 

akumulasi penurunan nilai. 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menghitung nilai wajar dengan 

menghitung nilai pakai gedung menggunakan metode Discounted Future Cash Flow 

(PSAK No.48, IAI 2009). Nilai wajar bangunan dan prasarana dihitung berdasarkan nilai 

diskonto dari arus kas masa depan sepanjang umur ekonomis yang masih tersisa. Rumus 

untuk memperoleh nilai wajar dari metode kapitalisasi pendapatan ini adalah sebagai 

berikut : 

 Analisis Perlakuan..., Serty Mareta Putri, Ak.-Ibs, 2012



 
 

Nilai Wajar = Taksiran 

Arus Kas 

Masa Depan 

X Faktor Nilai Tunai 

dengan Tarif 

Diskonto x% 

 

Empat langkah untuk menentukan nilai wajar gedung PD. Pasar jaya (Pasar 

Pramuka) berdasarkan rumus diatas adalah sebagai berikut:  

1. Menghitung taksiran arus kas masuk dari PD. Pasar jaya (Pasar Pramuka). 

2. Menghitung taksiran arus kas keluar dari PD. Pasar jaya (Pasar Pramuka). 

3. Menghitung taksiran arus kas masa depan dari PD. Pasar jaya (Pasar Pramuka). 

4. Menghitung nilai wajar dari PD. Pasar jaya (Pasar Pramuka). 

 

4.4.1.  Taksiran Arus Kas Masuk 

Perhitungan untuk langkah pertama adalah menghitung taksiran arus kas masa 

depan diperoleh PD. Pasar Jaya (Pasar Pramuka) selama periode tahun yang diteliti yaitu 

tahun 2010. Taksiran arus kas masuk diperoleh dari proyeksi pendapatan kotor selama 

satu tahun atas pedoman manajemen yang telah ditetapkan dalam SK Direksi PD. Pasar 

Jaya No: 106/2010 mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang akan menjadi 

dasar kinerja kerja selama periode tersebut. 

Proyeksi pendapatan kotor yang berkaitan dengan bangunan dan prasarana pasar 

diperoleh dari pembayaran pemakai tempat usaha. Proyeksi pendapatan PD. Pasar Jaya 

cabang pramuka terdiri dari penerimaan pengelolaan pasar, pemeliharaan pasar & 

prasarana, perizinan & adminitrasi, dan titipan yang selengkapnya akan tersaji pada tabel 

4.6 atas pedoman manajemen pasar, sebagai berikut: 
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Tabel 4.6. Proyeksi Pendapatan Tahun 2010 

KODE PENDAPATAN 

JUMLAH PROYEKSI  

JUMLAH TOTAL 

 510 PENGELOLAAN PASAR Rp Rp 

511 Pengelolaan Pasar Bulanan 558.672.000 

 512 Pengelolaan Pasar Harian 755.996.000 

 513 Perpanjangan Hak Pakai 1.200.000.000 

 514 Sewa Kontrak 0 

   JUMLAH 

 

2.514.668.000 

530 

PEMEL PASAR & 

PRASARANA Rp Rp 

531 Parkir Bulanan 84.948.000 

 532 Parkir Harian 482.333.000 

 533 Fasilitas Kamar Kecil 101.952.000 

 534 Listrik Bulanan 240.000.000 

 536 Penagihan Air Bulanan (PAM) 0 

 537 Penagihan Telepon 0 

 539 BPP Pelataran/kaki lima 35.560.000 

 

549 

Pemeliharaan Pasar & Prasarana 

Lain 40.000.000 

   JUMLAH 

 

984.793.000 

550 

PERIZINAN & 

ADMINISTRASI Rp Rp 

551 

Surat Izin Pemakaian Tempat 

Usaha 9.420.000 

 

 
JUMLAH 

 

9.420.000 

 
Total Pendapatan Kotor 

 

3.508.881.000 

 Sumber: Data Perusahaan (diolah kembali) 

Dari tabel diatas total proyeksi pendapatan kotor perusahaan sampai akhir tahun 

desember 2010 berkaitan dengan bangunan dan prasarana sebesar Rp. 3.508.881.000. 

Penerimaan ini berasal dari pembayaran penerimaan pengelolaan pasar, pemeliharaan 

pasar & prasarana, perizinan & adminitrasi, dan titipan. Pembayaran yang diterima 

perusahaan dikenakan pada pedagang pemakai tempat usaha tiap bulanan, harian, 

tahunan sesuai penggunaan yang diperlukan pedagang. Berikut adalah penjelasan 

mengenai tabel 4.6 di atas: 
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 Pengelolaan pasar sebesar Rp. 2.514.668.000 merupakan pendapatan yang 

diperoleh dari hasil atas pengelolaan pemakaian tempat usaha, terdiri dari 

pengeloaan pasar bulanan sebesar Rp 558.672.000, pengelolaan pasar harian 

sebesar Rp. 755.996.000, perpanjangan hak pakai sebesar Rp. 1.200.000.000 dan 

sewa kontrak sebesar Rp. 0,00. Pada tabel 4.5 diperoleh biaya sewa kontrak 

adalah nol rupiah, hal ini dikarenakan pihak manajemen memproyeksikan untuk 

tahun 2010 tidak ada pedagang baru yang masuk untuk penyewaan jangka waktu 

yang panjang. Berbeda dengan sewa kontrak, perpanjangan hak pakai merupakan 

pendapatan yang diperoleh atas perpanjangan hak pemakaian tempat usaha oleh 

pedagang yang telah berdagang sebelumnya di pasar namun telah jatuh tempo 

pemakaian.  

 Pemeliharaan pasar dan prasarana sebesar Rp 984.793.000 terdiri dari parkir 

bulanan sebesar Rp. 84.948.000, parkir harian sebesar Rp. 482.333.000, fasilitas 

kamar kecil sebesar Rp. 101.952.000, listrik bulanan sebesar Rp. 240.000.000, 

BPP pelataran/kaki lima sebesar Rp. 35.560.000 dan prasarana lain sebesar Rp. 

40.000.000. Penagihan air Bulanan dan Telepon bernilai nol rupiah, hal ini 

dikarena air yang digunakan dalam pasar menggunakan pompa air sehingga 

hanya mengeluarkan biaya untuk listrik dan juga dalam setahun kedepan 

memproyeksikan tidak menggunakan air yang berasal dari Perusahaan Air 

Minum (PAM). Sedangkan penagihan telepon pihak manajemen tidak melakukan 

proyeksi karena seberapa besar pemakaian telepon tidak dapat diperkiraan. 

 Perizinan dan administrasi sebesar Rp. 9.420.000 merupakan pendapatan yang 

diterima sehubungan dengan surat izin pemakaian tempat usaha serta 

administrasi yang diperlukan pedagang sesuai pemakaian tempat usaha yaitu 

harian, bulanan, atau tahunan. 

 Analisis Perlakuan..., Serty Mareta Putri, Ak.-Ibs, 2012



 
 

 

4.4.2.  Taksiran Arus Kas Keluar 

Langkah berikutnya untuk mendapatkan nilai wajar, perhitungan taksiran arus 

kas keluar PD. Pasar Jaya (pasar pramuka) adalah dengan memperhitungan proyeksi arus 

kas keluar selama tahun 2010 dari beban operasional perusahaan yang berkaitan dengan 

bangunan dan prasarana. Proyeksi beban ini atas pedoman manajemen yang telah 

ditetapkan dalam SK Direksi PD. Pasar Jaya No: 106/2010. Proyeksi beban operasional 

yang berkaitan dengan bangunan dan prasarana terdiri dari gaji pegawai, beban 

bangunan dan prasarana, beban umum, dan beban ekologi lingkungan. Berikut adalah 

biaya operasional bangunan dan prasaran selama satu tahun: 

Tabel No. 4.7. Proyeksi Beban Tahun 2010 

Kode PENGELUARAN   
Jumlah 

Rp Rp 

710 Beban Gaji Pegawai   202.080.000 

770 Beban Bangunan & Prasarana     

771 Perbaikan Bangunan  131.472.000   

775 Outsourcing Kebersihan/Cleaning Service 201.949.000   

777 Outsourcing Keamanan/Polsus 150.215.000   

  Jumlah   483.636.000 

790 Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor   1.200.000 

820 Beban Representase Kerja   3.600.000 

830 Beban Umum     

831 Rekening Listrik (PLN) 210.120.000   

833 Rekening Telepon (TELKOM) 2.400.000   

835 Rumah Tangga 3.300.000   

  Jumlah   215.820.000 

840 Beban Alat Kantor   9.300.000 

860 Beban Ekologi  Lingkungan     

862 Pemeliharaan Taman 1.800.000   

  Jumlah   1.800.000 

890 Beban Operasional Lainnya   840.000 

 
TOTAL   918.276.000 
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Sumber: Data Perusahaan (diolah kembali) 

 

Dari tabel 4.7 diperoleh total taksiran arus kas masa depan yang diperhitungkan 

dari beban operasional perusahaan yang berkaitan dengan bangunan dan prasarana 

selama tahun 2010 sebesar Rp. 918.276.000. Berikut adalah penjelasan mengenai tabel 

4.7 di atas: 

 Beban gaji pegawai sebesar Rp. 202.080.000 dikeluarkan PD. Pasar Jaya untuk 

karyawan yang mengelola bangunan dan prasarana serta mengatur jalannya 

aktivitas pasar sehari-hari. 

 Beban bangunan dan prasarana sebesar Rp. 483.636.000 yang terdiri dari 

perbaikan bangunan sebesar Rp. 131.472.000, outsourcing kebersihan/cleaning 

service sebesar Rp. 201.949.000 dan outsourcing Keamanan/Polsus sebesar Rp. 

150.215.000.  

 Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor sebesar Rp. 1.200.000 merupakan 

beban yang dikeluarkan PD. Pasar Jaya untuk pemeliharaan dan pengadaan 

inventaris kantor guna memperlancar aktivitas pasar. 

 Beban Representase Kerja sebesar Rp. 3.600.000 merupakan beban yang 

dikeluarkan dalam rangka koordinasi kerja dengan pihak-pihak terkait demi 

keamanan dan kelancaran pasar. 

 Beban umum sebesar Rp. 215.820.000 yang terdiri dari rekening listrik sebesar 

Rp. 210.120.000, rekening telepon sebesar Rp. 2.400.000 dan beban rumah 

tangga sebesar Rp. 3.300.000. Beban rumah tangga merupakan biaya yang 

dikeluarkan untuk keperluan perusahaan sehari-hari, seperti pembelian air 

mineral. 
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 Beban ekologi lingkungan sebesar Rp. 1.800.000 merupakan beban yang 

dikeluarkan perusahaan untuk pemeliharaan tanaman yang berada disekitar 

bangunan untuk mempercantik dan menghijaukan sekitar pasar, baik tanaman 

diluar maupun didalam bangunan pasar. 

 Beban Operasional lainnya sebesar Rp. 840.000 merupakan beban yang 

dikeluarkan sehubungan dengan administrasi dan operasional PD. Pasar Jaya. 

 

4.4.3.  Taksiran Arus Kas Masa Depan 

Langkah ketiga dalam menghitung nilai wajar pada 31 desember 2010 adalah 

menghitung taksiran arus kas masa depan pada bangunan PD. Pasar Jaya (pasar 

pramuka), dimana taksiran arus kas masa depan ini diperoleh dari selisih antara taksiran 

arus kas masuk yang berasal dari pendapatan kotor yang berkaitan dengan bangunan dan 

prasarana dengan taksiran arus kas keluar yang berasal dari beban operasional yang 

berkaitan dengan bangunan dan prasarana. Berikut adalah perhitungan untuk taksiran 

arus kas masa depan pada gedung: 

Taksiran 

Arus Kas 

Masa Depan 

=  Taksiran 

Arus Kas 

Masuk 

- Taksiran 

Arus Kas 

Keluar  

           = Rp. 3.508.881.000 - Rp. 918.276.000 

           = Rp. 2.590.605.000 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh taksiran arus kas masa depan dari 

bangunan dan prasarana sebesar Rp. 2.590.605.000. Taksiran arus kas tersebut 

merupakan taksiran arus kas selama satu tahun. 
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4.4.4.  Perhitungan Nilai Wajar 

Langkah terakhir adalah perhitungan nilai wajar bangunan dan prasarana PD. 

Pasar Jaya per 31 Desember 2010. Nilai wajar tersebut diperoleh dengan menghitung 

nilai pakai gedung menggunakan metode mendiskontokan taksiran arus kas masa depan 

(Discounted Future Cash Flow) yaitu dengan mendiskontokan taksiran arus kas masa 

depan bangunan dan prasaran PD. Pasar Jaya selama sisa masa manfaatnya dengan 

ketentuan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai arus kas masa 

depan (Tabel 4.8. Perhitungan Nilai Pakai bangunan dan prasaran PD. Pasar Jaya pasar 

pramuka per 31 Desember 2010). Bangunan tersebut memiliki masa manfaat selama dua 

puluh tahun pada tahun 2008 sehingga pada 31 desember 2010 sisa manfaat selama tujuh 

belas tahun. Proyeksi arus kas selama satu tahun diasumsikan stabil sebesar Rp. 

2.590.605.000. 

Tarif diskonto yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat suku bunga 

pinjaman kredit pada tanggal revaluasi gedung tersebut yaitu 31 Desember 2010. 

Penggunaan tingkat suku bunga pinjaman kredit sebagai tarif diskonto karena, sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48, tarif diskonto harus ditentukan 

berdasarkan tarif diskonto pasar dan tidak tergantung pada tarif diskonto yang 

mempertimbangkan jenis pendanaan untuk gedung. Penggunaan tingkat suku bunga 

pinjaman yang digunakan adalah bunga pinjaman berasal dari Departemen Keuangan 

sebesar 11%. 
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Tabel 4.8. Perhitungan Nilai Pakai Bangunan dan prasarana PD. Pasar Jaya 

    Nilai Tunai Arus Kas 

Tahun Arus Kas dengan Tarif di Masa Depan 

  Masa Depan Diskonto Didiskontokan 

  (dalam Rp) 11%/tahun (dalam Rp) 

2011 2.590.605.000 0,9009 2.333.876.045 

2012 2.590.605.000 0,81162 2.102.586.830 

2013 2.590.605.000 0,73119 1.894.224.470 

2014 2.590.605.000 0,65873 1.706.509.232 

2015 2.590.605.000 0,59345 1.537.394.537 

2016 2.590.605.000 0,53464 1.385.041.057 

2017 2.590.605.000 0,48165 1.247.764.898 

2018 2.590.605.000 0,43392 1.124.115.322 

2019 2.590.605.000 0,39092 1.012.719.307 

2020 2.590.605.000 0,35218 912.359.268,9 

2021 2.590.605.000 0,31728 821.947.154,4 

2022 2.590.605.000 0,28584 740.498.533,2 

2023 2.590.605.000 0,25751 667.106.693,6 

2024 2.590.605.000 0,23199 600.994.454 

2025 2.590.605.000 0,20900 541.436.445 

2026 2.590.605.000 0,18829 487.785.015,5 

2027 2.590.605.000 0,16963 439.444.326,2 

Nilai Pakai 19.555.803.588 

Sumber: Hasil Pengelolaan Data 

 

Tingkat diskonto pada tabel 4.8 merupakan tarif diskonto merupakan tarif 

diskonto pasar sebelum pajak yang menunjukkan taksiran sekarang mengenai nilai waktu 

uang dan resiko spesifik yang terkait dengan aset bersangkutan. Dalam penentuan tingkat 

diskonto tersebut terdapat keterbatasan untuk menentukan besarnya resiko spesifik 

terkait dengan bangunan dan prasarana PD. Pasar Jaya pasar pramuka karena untuk 

mendapatkan nilai tersebut peneliti harus mengkaji lebih dalam mengenai resiko dari 

gedung tersebut. Oleh karena itu, penetapan suku bunga pinjaman kredit PD. Pasar Jaya 

sebesar 11%. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai wajar bangunan dan 

prasarana PD. Pasar Jaya pasar pramuka adalah sebesar Rp. 19.555.803.588. 

 

 Analisis Perlakuan..., Serty Mareta Putri, Ak.-Ibs, 2012



 
 

4.4.5.  Penyesuaian atas Penerapan Model Revaluasi 

Penerapan model revaluasi pada aset tetap PD. Pasar Jaya akan berdampak pada 

laporan keuangannya karena PD. Pasar Jaya pasar pramuka menggunakan model biaya 

sehingga mengakibatkan perbedaan nilai yang tercantum dalam laporan keuangan PD. 

Pasar Jaya pasar pramuka. Dengan menggunakan historical cost model, aset tetap dicatat 

berdasarkan nilai buku yang berasal dari nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan 

selama pemakaian aset tetap. Di lain pihak, dengan menggunakan fair value base nilai 

aset tetap dicatat berdasarkan nilai wajar sehingga perusahaan harus melakukan 

penyesuaian atas adanya perbedaan tersebut. 

Berdasarkan pengolahan data dalam penelitian ini diperoleh nilai buku 

bangunan dan prasarana PD. Pasar Jaya pasar pramuka per 31 Desember 2010 sebesar 

Rp. 1.678.915.661,33 dan nilai wajar bangunan dan prasarana PD. Pasar Jaya pasar 

pramuka per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 19.555.803.588. Dengan membandingkan 

perhitungan nilai buku dan nilai wajar diperoleh selisih sebesar Rp. 17.876.887.926,67 

dimana selisih tersebut merupakan surplus revaluasi karena nilai wajar bangunan dan 

prasarana PD. Pasar Jaya pasar pramuka per 31 Desember 2010 lebih besar 

dibandingkan dengan nilai buku bangunan. 

Pada bab sebelumnya (bab 2) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No.16, pencatatan revaluasi dapat dilakukan dengan dua teknik pencatatan 

antara lain : (i) Teknik eliminasi terhadap nilai bruto aset dan nilai tercatat disajikan 

kembali dan (ii) Teknik penyajian kembali dilakukan secara proporsional terhadap nilai 

bruto aset. 
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A. Teknik Eliminasi Terhadap Nilai Bruto Aset dan Nilai Tercatat Disajikan 

Kembali 

Berdasarkan teknik yang pertama yaitu eliminasi terhadap nilai bruto aset dan 

nilai tercatat disajikan kembali PD. Pasar Jaya harus membuat dua jurnal pada 31 

Desember 2010 untuk pencatatan revaluasi tersebut. Kedua jurnal itu antara lain jurnal 

mengeliminasi akumulasi penyusutan bangunan yang direvaluasi dan jurnal mencatat 

revaluasi atas bangunan yang dimilikinya. Berikut ini jurnal yang harus dibuat oleh PD. 

Pasar Jaya untuk mencatat revaluasi atas bangunan dan prasarana: 

 Jurnal mengeliminasi akumulasi depresiasi bangunan dan prasarana: 

Dr. Akumulasi Depresiasi-Bangunan dan Prasarana Rp. 3.777.876.871,34 

Cr. Bangunan       Rp. 3.777.876.871,34 

Akumulasi depresiasi yang dicatat pada jurnal di atas adalah sebesar akumulasi 

depresiasi bangunan dan Prasarana sampai dengan 31 Desember 2010.  

 Jurnal mencatat revaluasi atas bangunan dan prasarana: 

Dr. Bangunan dan Prasarana    Rp. 17.876.887.926,67 

Cr. Surplus Revaluasi               Rp.17.876.887.926,67 

Penyajian laporan posisi keuangan pada neraca per 31 desember 2010 sebelum 

dan sesudah revaluasi untuk penyajian teknik eliminasi bangunan dan prasarana, sebagai 

berikut: 

 
Sebelum (Rp)   Sesudah (Rp) 

Harga Perolehan            = 5.456.792.532,67   19.555.803.588 

Akumulasi Depresiasi   = 3.777.876.871,34   0 

Nilai Buku                    = 1.678.915.661,33   19.555.803.588 

 

Nilai yang dicatat pada jurnal untuk mencatat surplus revaluasi atas bangunan 

dan prasarana di atas adalah sebesar selisih antara nilai buku dengan nilai wajar 
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bangunan dan prasarana PD. Pasar Jaya pasar pramuka per 31 Desember 2010. Berikut 

ini adalah perhitungan selisih nilai buku dengan nilai wajar gedung: 

Selisih antara Nilai 

Buku dengan Nilai 

Wajar bangunan 

dan prasarana per 

31 Desember 2010 

= Nilai Wajar per 

31 Desember 

2010 

- Nilai Buku per 

31 Desember 

2010 

= Rp. 19.555.803.588 - Rp. 1.678.915.661,33 

= Rp. 17.876.887.926,67   

 

B. Teknik Penyajian Kembali Dilakukan Secara Proporsional Terhadap Nilai 

Bruto Aset 

Berdasarkan teknik kedua yaitu penyajian kembali dilakukan secara 

proporsional terhadap nilai bruto aset, perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian 

pada 31 Desember 2010 dengan terlebih dahulu membuat perhitungan revaluasi dengan 

penyajian kembali secara proporsional bangunan dan prasarana (Tabel 4.9. Perhitungan 

Revaluasi dengan Penyajian Kembali Secara Proporsional). 

Tabel 4.6. Perhitungan Revaluasi dengan Penyajian Kembali Secara 

Proporsional 

  Original Cost Revaluation Total % 

  (dalam Rp) (dalam Rp) (dalam Rp)   

Gross 

Carrying 

Amount 

5.456.792.532,67 58.118.641.758,61 63.575.434.291,28 100 

Accum 

Depresiasi 
3.777.876.871,34 40.241.753.831,94 44.019.630.703,28 69,24 

Net 

Carrying 

Amount 

1.678.915.661,33 17.876.887.926,67 19.555.803.588 30,76 

Sumber: Hasil Pengelolaan Data 

 

Berdasarkan Tabel 4.6. diatas untuk memperoleh selisih revaluasi terlebih 

dahulu mencari persentase Net Carrying Amount yang diperoleh dari membaginya 

dengan Gross Carrying Amount, dimana keduanya berasal dari original cost, yaitu Rp. 
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1.678.915.661,33 dibagi Rp. 5.456.792.532,67, setelah itu dipersenkan dengan 

mengalikan 100%, sehingga diperoleh hasil sebesar 30,76%. Dengan demikian, 

persentase Accumulated Depreciation dapat diperoleh dari selisih antara presentase 

Gross Carrying Amount dengan Net Carrying Amount yaitu 100% dikurangi dengan 

30,76% akan menghasilkan presentase Accumulated Depreciation sebesar 69,24%. Total 

Net Carrying Amount diperoleh dari perhitungan nilai pakai yang telah dijabarkan pada 

pembahasan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 19.555.803.588,. Kemudian dengan meng-

implied nilai tersebut akan diperoleh Total Gross Carrying Amount sebesar Rp. 

63.575.434.291,28. Total Accumulated Depreciation dapat dicari dengan menselisihkan 

Total Gross Carrying Amount dengan Total Net Carrying Amount sehingga diperoleh 

hasilnya sebesar Rp. 44.019.630.703,28. Setelah memperoleh total dari ketiga nilai 

tersebut, nilai revaluasi dari ketiganya dapat diperoleh melalui pengurangan nilai total 

dengan original cost dari nilai bersih, nilai bruto, dan akumulasi penyusutan. Pada 

akhirnya diperoleh nilai revaluasi masing-masing yaitu sebesar Rp. 58.118.641.758,61 

untuk revaluasi Gross Carrying Amount, nilai revaluasi Accumulated Depreciation yang 

diperoleh sebesar Rp. 40.241.753.831,94, dan hasil revaluasi Net Carrying Amount 

adalah Rp. 17.876.887.926,67. Total net carrying amount pada tabel 4.6. di atas 

merupakan nilai wajar bangunan dan prasarana per 31 Desember 2010. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka PD. Pasar Jaya harus membuat 

jurnal untuk mencatat penambahan nilai bangunan akibat revaluasi atas nilai aset tetap 

yang dimilikinya, jurnal tersebut adalah sebagai berikut. 

Dr. Bangunan dan Prasarana     Rp. 58.118.641.758,61 

Cr. Akumulasi Depresiasi-Bangunan dan Prasarana           Rp. 40.241.753.831,94 

Cr. Surplus Revaluasi               Rp. 17.876.887.926,67 
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Penerapan fair value based dalam penilaian aset tetap menyebabkan munculnya 

selisih revaluasi karena terdapat perbedaan antara nilai buku dengan nilai wajar aset tetap 

pada tanggal dilakukannya revaluasi. Selisih revaluasi tersebut dapat berupa surplus atau 

rugi revaluasi. Surplus revaluasi terjadi jika nilai wajar lebih besar daripada nilai buku 

aset tetap dan sebaliknya rugi revaluasi terjadi jika nilai wajar lebih kecil daripada nilai 

buku aset tetap. Akun-akun yang mempengaruhinya adalah akun aset tetap dan akun 

modal dimana perubahan tersebut akan mempengaruhi besarnya nilai total aset dan total 

hutang dan modal. Dalam akun modal, akun selisih penilaian kembali aset tetap 

disatukan kedalam akun laba komprehensif lainnya yang juga merupakan komponen dari 

akun tersebut. 

Penyajian laporan posisi keuangan pada neraca per 31 desember 2010 sebelum 

dan sesudah revaluasi untuk penyajian teknik proporsional bangunan dan prasarana, 

sebagai berikut: 

 
Sebelum (Rp)   Sesudah (Rp) 

Harga Perolehan            = 5.456.792.532,67   63.575.434.291,28 

Akumulasi Depresiasi   = 3.777.876.871,34   44.019.630.703,28 

Nilai Buku                    = 1.678.915.661,33   19.555.803.588 

 

Dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan nilai aset dan ekuitas pada laporan 

neraca per 31 Desember 2010 senilai Rp. 17.876.887.926,67 yang berasal dari selisih 

nilai buku Bangunan dan prasarana per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.678.915.661,33 

dengan nilai wajar gedung per 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 19.555.803.588. 

Kenaikan nilai tersebut tidak berdampak pada laporan aktivitas karena surplus tersebut 

langsung disesuaikan terhadap ekuitas PD. Pasar jaya sesuai dengan PSAK No. 16 

(Revisi 2007) dimana penambahan nilai aset akibat revaluasi diakui sebagai bagian dari 

ekuitas sepanjang saldo pada rugi akibat penurunan nilai sama dengan nol. Namun 

apabila sebelumnya pernah diakui penurunan nilai aset akibat revaluasi dalam laporan 
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aktivitas, maka terhadap kenaikan aset tersebut harus diakui terlebih dahulu dalam 

laporan aktivitas sebesar nilai penurunan yang diakui sebelumnya. Sisa nilai setelah 

sebagian diakui dalam laporan aktivitas tersebut dicatat sebagai kenaikan yang langsung 

dikreditkan ke ekuitas. 

4.5.  Kinerja Aset Tetap 

Penerapan model revaluasi dalam penilaian aset tetap mempengaruhi kinerja 

aset tetap tersebut pada laporan keuangan, kinerja perusahaan dapat dilihat dari 

likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Penerapan model revaluasi pada PD. Pasar Jaya 

mengakibatkan aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.876.887.926,67. Kenaikan 

tersebut merupakan surplus revaluasi yang akan disesuaikan pada bagian laba ditahan. 

Dilihat dari sisi likuiditas, penerapan model revaluasi tidak berpengaruh pada aset lancar 

yang dapat digunakan untuk membiayai kewajiban jangka pendek perusahaan.  

Dilihat dari sisi profitabilitas, penerapan model revaluasi pada PD. Pasar Jaya 

dapat menurunkan profitabilitas perusahaan karena dengan dilakukannya revaluasi 

bangunan dan prasarana mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.876.887.926,67, kenaikan 

pada bangunan dan prasarana tersebut menyebabkan beban depresiasi menjadi lebih 

tinggi sehingga laba bersih perusahaan lebih rendah. Berikut adalah rasio yang 

menunjukan profitabilitas: 

 Rasio Tingkat Pengembalian Aset (Return on Asset)  
            

                    
 

                   
                 

                    
 

        = 3,44% 
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        = 2,05% 

 Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas (Return on Equity) 
           

                 
 

                  
                 

                  
 

           = 13,85% 

                  
                 

                  
 

         = 8% 

Dilihat dari solvabilitas, penerapan model revaluasi mengakibatkan munculnya 

surplus revaluasi yang berdampak terhadap kenaikan struktur modal perusahaan yaitu 

pada bagian laba ditahan. Dengan demikian, kenaikan struktur modal menyebabkan 

solvabilitas perusahaan menjadi lebih baik karena rasio hutang terhadap ekuitas 

perusahaan membaik. Kenaikan struktur modal juga meningkatkan kemampuan 

perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya. 

 

 

 Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas (total Debt to Equity) 
              

       
 

                  
                    

                  
 

            = 295,64% 
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            = 285,47% 
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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 PSAK No. 16 tahun 2009 (Revisi 

2007) pada kebijakan akuntansi aset tetap PD. Pasar Jaya Pasar Pramuka khususnya aset 

yang termasuk dalam kategori bangunan dan prasarana. Berikut ini beberapa kesimpulan 

dari hasil penulisan skripsi ini.  

1. Perlakuan akuntansi atas aset tetap yang dilakukan oleh PD. Pasar Jaya telah 

sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2007) mulai dari pengakuan biaya 

perolehan aset tetap, pengeluaran selama pemakaian aset tetap, dan 

pengungkapan aset tetap. Namun perlakuan akuntansi atas aset tetap untuk 

perhitungan penyusutan mengenai tarif penyusutan atau masa manfaat belum 

sesuai dengan PSAK No. 16 tahun 2009 (revisi 2007). PD. Pasar Jaya Pasar 

menggunakan model biaya dalam hal penilaian aset tetap yang dimilikinya 

tetapi perusahaan tidak menerapkan impairment test sesuai dengan PSAK No. 

48. Berdasarkan model biaya nilai bangunan dan prasarana yang dilaporkan per 

31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 1.678.915.661,33. Berdasarkan metode 

revaluasi atau fair value based nilai bangunan dan prasarana per 31 Desember 

2010 adalah sebesar Rp. 26.642.014.974. Dengan demikian, terdapat selisih 

yang menghasilkan surplus revaluasi karena nilai revaluasi lebih besar dari nilai 

buku. Total surplus revaluasi sebesar Rp. 24.963.099.312,67. 

2. Surplus revaluasi sebesar Rp. 24.963.099.312,67 memberikan dampak terhadap 

kinerja aset tetap setelah revaluasi. Hal ini terlihat pada rasio keuangan yang 

dapat mempengaruhi menurunnya kinerja profitabilitas perusahaan. yaitu rasio 

tingkat pengembalian aset (Return on Asset) dan rasio tingkat pengembalian 

ekuitas (Return on Equity) yang menurun setelah revaluasi. Rasio total hutang 

terhadap ekuitas (Debt to Equity) pada bagian solvabilitas mengakibatkan 

kenaikan struktur modal perusahaan yaitu pada bagian laba ditahan. 
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5.2.  Saran  

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak manajemen PD. 

Pasar Jaya dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan sebagai berikut:  

1. PD. Pasar Jaya sebaiknya menerapkan metode penyusutan sesuai dengan PSAK 

No. 16 tahun 2009 (revisi 2007). Memilih estimasi masa manfaat suatu aset 

dengan mempertimbangkan secara tepat. 

2. PD. Pasar Jaya sebaiknya dapat menerapkan metode revaluasi atau fair value 

based dalam penilaian aset tetap yang dimilikinya agar nilai aset tetap yang 

dilaporkan dan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan menjadi lebih 

relevan. 

3. Untuk penelitian mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 

(Revisi 2007) selanjutnya dapat memperluas permasalahan penelitian hingga 

penerapan impairment test pada penilaian aset tetap. Selain itu, untuk 

menghitung nilai wajar juga dapat menggunakan metode lain seperti Purchasing 

Power Adjusted Historical Costing, SPLA Historical Costs, atau metode 

lainnya.  
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Lampiran 1 Surat Pernyataan Pelaksanaan Riset pada PD. Pasar Jaya 
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Lampiran 2 Neraca PD. Pasar Jaya per 31 Desember 2010 (Unaudited) 
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Lampiran 3 Laporan Laba/Rugi per 31 Desember 2010 (Unaudited) 
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Lampiran 4 Realisasi Beban Bangunan dan Prasarana Tahun 2010 

Kode KODE MATA ANGGARAN 

Jumlah Realisasi 

  Jumlah 

Bulan: Desember 2010 

770 BEBAN BANGUNAN & PRASARANA Rp Rp 

771 Perbaikan Bangunan     

  
ADJ. MUTASI JAN-MAR 2010 (AREA 

03) 39.944.500   

  Beban Bangunan tgl 19 april 2010 80.000   

  Beban Bangunan tgl 17 mei 2010 200.000   

  Beban Perawatan 1.485.000   

  Beban Perawatan tgl 29 juli 2010 4.712.000   

  Beban Perawatan tgl 14 sept 2010 24.024.000   

  Dikeluarkan Perbaikan Fisik Bangunan  51.372.000   

  Dikeluarkan Droping Pengaspalan 7.521.197   

      129,338,697 

772 Asuransi Bangunan     

773 Pajak Bumi & Bangunan     

774 Peralatan Kebersihan     

775 Outsorcing Kebersihan/Clean Service   257,130,108 

776 LPA     

777 Outsorcing Keamanan/Polsus   165,875,205 

779       

  TOTAL    552,344,010 
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