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ABSTRACT 

Generally, fixed assets represent a major source of future service potential to the 
enterprise. The valuation is particularly important because fixed assets constitute a major 
component of company’s total assets. Therefore, it is important to put into practice and 
apply the accounting for fixed assets called PSAK 16 (revision 2007). The purpose of this 
research is to analyze accounting for fixed assets and the effect of financial statements 
presentation study case in one of Gas Station Company located in south Tangerang. This 
research is an exploratory research. The aim of this research is to beat out the existed 
problems. Therefore, there is no statistic tools used in this research. Writer uses Microsoft 
Excel 2007 to process the data. The result of the research would be summarized below: 

1. Accounting treatments for fixed assets based on PSAK 16 are significantly has the 
effect of financial statements presentation including for gas station’s financial 
statements in year 2009. 

2. There is an error in recording the cost of building and equipment caused by lump-
sum purchasing in 2007. 

3. The effect after calculating depreciation for fixed assets, company experienced 
significant decreasing net income in 2009. 

Key Words: Fixed Assets, PSAK 16 (Revision 2007), Financial Statements Presentation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun oleh suatu perusahaan yang 

menggambarkan aktivitas keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan juga 

dapat dijadikan acuan bagi perusahaan apakah tujuan perusahaan tercapai atau tidak, 

misalnya dari tingkat laba yang didapatkan atau dari segi penjualan pada tahun yang 

bersangkutan. Selain itu, laporan keuangan juga dapat dijadikan perusahaan sebagai sarana 

untuk melihat perkembangan dunia usaha pada industri atau perusahaan yang bersangkutan 

dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Melihat perkembangan dunia usaha yang 

semakin pesat, apalagi dimasa pemulihan akibat krisis keuangan 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 (going concern).  

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

optimal tersebut dapat dicapai oleh suatu perusahaan dari investasi yang ditanamkan. Salah 

satu bentuk investasi yang ditanamkan perusahaan adalah dari aset tetap yang dimiliki 

perusahaan yang umumnya memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun. Perusahaan 

memiliki dan menggunakan aset tetap untuk mendukung kegiatan usaha maupun operasional 

perusahaan. Aset tetap yang umum dimiliki oleh suatu perusahaan adalah tanah, bangunan, 

dan berbagai peralatan seperti mesin yang dapat mendukung kegiatan usaha maupun 
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operasional perusahaan. Sehingga, penerapan akuntansi aset adalah penting dalam suatu 

perusahaan. 

Akuntansi aset tetap sangat penting dan memilki 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. Mengingat pentingnya akuntansi aset tetap tersebut, maka perlakuannya harus 

berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum, yaitu PSAK No.16 (Revisi 

2007) mengenai Aset Tetap.  

Dalam menerapkan akuntansi 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 salah satu hal 

yang sangat penting dalam akuntansi aset tetap karena dalam perolehan aset tetap itu sendiri 

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

diperoleh dengan cara pembayaran berkala, pembelian dengan cara leasing, pembelian 

dengan cara trade in, dengan menerbitkan surat berharga, atau dengan dibangun sendiri. 

Selain itu harga perolehan menjadi sangat penting karena masing-masing pencatatan dan 

perlakuan akuntansinya berbeda-beda.  

Selain harga perolehan, penyusutan aset tetap juga menjadi salah satu hal yang sangat 

penting dalam akuntansi aset tetap. Penyusutan tersebut meliputi umur ekonomis, nilai sisa 

(residu), dan metode penyusutan yang digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap. 

Baik harga perolehan maupun penyusutan merupakan hal yang penting diperhatikan dalam 

akuntansi aset tetap karena keduanya sama-sama akan mempengaruhi penyajian suatu 

laporan keuangan, khususnya neraca dan laporan laba rugi. 
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Pemilihan metode penyusutan suatu perusahaan tergantung oleh kebijakan perusahaan 

yang bersangkutan karena setiap perusahaan memiliki kegiatan usaha dan komposisi 

kebutuhan aset tetap yang berbeda-beda. Pemilihan metode penyusutan aset tetap harus 

dilakukan dengan benar dan tepat serta mempertimbangkan untung ruginya dimasa yang 

akan datang. Oleh karena itu, beban penyusutan harus dialokasikan secara rasional dan 

sistematik agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Oktavianus, 2006). Hal 

tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk pengelolaan yang efektif dalam hal penggunaan, 

pemeliharaan, dan juga pencatatan terhadap aset tetap yang dimiliki.  

Pentingnya memperhitungkan penyusutan aset tetap akan mempengaruhi biaya yang 

dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan akibat adanya 

penurunan dari umur ekonomis aset tetap yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut juga akan 

mempengaruhi kebijakan manajemen dalam menetapkan jumlah biaya yang dikeluarkan 

untuk kapitalisasi aset tetap, apakah dikapitalisasi sebagai pengeluaran pendapatan (Revenue 

Expenditure) atau pengeluaran modal (Capital Expenditure). . 

Sehingga, penulis dapat menyimpulkan apabila perusahaan belum tepat dalam 

memberlakukan akuntansi aset tetap terutama dalam memperhitungkan penyusutan aset 

tetap, maka akan membawa dampak pada beberapa akun dalam penyajian laporan keuangan, 

antara lain: 

 Laporan laba rugi: beban-beban yang disajikan menjadi lebih kecil, dan laba 

perusahaan menjadi lebih besar. 

 Neraca: nilai buku aset tetap dan total aset menjadi lebih besar. 

 Dari segi laporan keuangan yang disajikan menjadi tidak wajar.  
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Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk menganalisa akuntansi 

aset tetap pada salah satu perusahaan perorangan yang bergerak dalam bidang pengadaan 

atau jual beli bahan bakar kendaraan atau yang lebih dikenal sebagai Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) yang berlokasi di daerah Tangerang. 

Fenomena yang terjadi pada SPBU ini tentunya adalah menyangkut akuntansi aset 

tetapnya. Fenomena pertama yang terjadi adalah mengenai kesalahan pencatatan harga 

perolehan dari aset tetap yang dimiliki SPBU 34-15405. SPBU yang dimiliki oleh H.S Pudjo 

Purwoko ini adalah SPBU yang kepemilikannya diambil alih dari pengelola terdahulunya 

pada Oktober 2006 berdasakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa. Seluruh aset tetapnya 

diperoleh (dibeli) dengan cara gabungan (lump-sum) yang meliputi bangunan dan peralatan 

lainnya berupa mesin pompa dispenser sebelum dilakukannya renovasi pada tahun 2007. 

Harga perolehan aset tetap yang tercatat pada neraca adalah sebesar harga perolehan setelah 

dilakukan renovasi belum ditambahkan dengan harga perolehan aset yang diperoleh secara 

gabungan tersebut. Oleh karena itu harus adanya perbaikan dalam perhitungan dan 

pencatatan aset tetapnya. 

Fenomena kedua terjadi ketika penulis melihat langsung bentuk laporan keuangan dari 

SPBU ini yang tidak melakukan dan mencatat penyusutan aset tetapnya sejak awal berdiri 

yaitu Agustus 2007. Perusahaan tidak melakukan penyusutan selama dua tahun sehingga, 

aset tetap yang dilaporkan perusahaan hanya sebesar harga perolehannya saja. Fenomena 

tersebut mengakibatkan harga perolehan aset tetap di neraca menjadi sangat besar, beban-

beban yang dicatat pada laporan laba rugi terlalu kecil, dan laba yang tercatat terlalu besar. 

Aset tetap yang diperoleh SPBU 34-15405 ini seharusnya dicatat sebesar harga 

perolehan ditambahkan harga perolehan aset tetap (bangunan dan peralatan) pada saat dibeli 
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secara gabungan dikurangi penyusutan secara periodik untuk mengetahui nilai bukunya pada 

akhir periode akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan berupa akumulasi 

penyusutan pada neraca dan beban penyusutan dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, 

SPBU 34-15405 ini perlu melakukan dua hal perbaikan pada akuntansi aset tetapnya yaitu 

pada harga perolehan dan penyusutan. 

Penulis memilih studi kasus pada SPBU 34-15405 ini karena melihat akuntansi aset 

tetap pada SPBU ini belum diterapkan secara tepat sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku secara umum, serta nilai aset tetap yang dimiliki terbilang sangat besar sehingga 

resiko salah pencatatan harga perolehan aset tetap serta tidak ada perhitungan penyusutan 

aset tetapnya juga besar dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan. Hal ini 

yang menginspirasikan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan 

dengan akuntansi aset tetap pada SPBU 34-15405 yang dijadikan sebagai judul skripsi, 

yaitu: “ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP SERTA PENGARUHNYA  

TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERIODE 2009 (Studi kasus 

pada SPBU 34-15405, Tangerang Selatan)”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Melihat penjelasan sebelumnya pada latar belakang masalah, antara fenomena yang 

terjadi pada SPBU 34-15405 dengan teori aset tetap berwujud yang ada adalah mengenai 

pencatatan perolehan aset tetap yang belum tepat karena belum ditambahkan dengan harga 

perolehan saat dibeli secara gabungan dan perhitungan penyusutan aset tetap yang tidak 

dilakukan oleh SPBU 34-15405 selama dua tahun sejak tahun 2007. SPBU ini tidak 

melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap berwujudnya, sehingga yang 
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dilaporkan perusahaan hanya sebesar harga perolehannya saja. Oleh karena itu, penulis ingin 

menganalisa dua hal dibawah ini: 

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

SPBU 34-15405 periode 2009? (mengacu pada PSAK 16 (Revisi 2007) mengenai 

Aset Tetap) 

2. Bagaimana pengaruh perlakuan akuntansi aset tetap tersebut terhadap penyajian 

laporan keuangan periode 2009 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Pengaruh perlakuan akuntansi aset tetap berwujud tersebut terhadap penyajian laporan 

keuangan pada SPBU 34-15405 periode 2009 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap, khususnya aset tetap 

berwujud yang terdapat pada SPBU 34-15405 periode 2009 (mengacu pada 

PSAK 16 mengenai Aset Tetap).  

2. Menganalisis pengaruh perlakuan akuntansi aset tetap tersebut terhadap 

penyajian laporan keuangan pada SPBU 34-15405 sehingga, diharapkan 

dapat menyajikan laporan keuangan yang wajar.  

1.4 Pembatasan Masalah Penelitian 

Agar permasalahan dalam penelitian ini dapat lebih fokus dan tidak terlalu meluas, maka 

penulis membatasi masalah dalam ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan penulis khusus pada SPBU 34-15405, Tangerang 

Selatan.  
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2. Penelitian ini hanya berfokus kepada perlakuan akuntansi aset tetap  khususnya 

aset tetap berwujud yang terdapat pada SPBU 34-15405 periode 1 Januari 2009 – 

31 Desember 2009 meliputi perolehan, pengeluaran setelah perolehan, 

penyusutan, dan penghapusan aset tetap. 

3. Penelitian ini hanya berfokus kepada pengaruh akuntansi aset tetap berwujud 

terhadap penyajian laporan keuangan pada SPBU 34-15405 periode 2009. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis  

Bagi Penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur dan pemahaman mengenai 

akuntansi aset tetap secara mendalam meliputi perolehan aset tetap, pengeluaran setelah 

perolehan, penyusutan termasuk mengetahui metode-metode perhitungan penyusutan yang 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, penghapusan aset tetap, dan 

bagaimana pengaruhnya terhadap akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan 

khususnya laporan laba rugi dan neraca serta menunjukkan konsep dan teori yang diperoleh 

peneliti untuk digunakan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang ada. 

b. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan yaitu SPBU 34-15405 diharapkan dapat memberikan masukan dan 

perbaikan terutama mengenai perlakuan akuntansi aset tetap yang tepat sesuai Standar 

Akuntansi Keungan (PSAK  No.16) dan memberikan saran kepada pihak manajemen 

SPBU terhadap kebijakan akuntansi yang terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap 

sehingga penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba rugi dan neraca dapat 

tersajikan secara wajar. 
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c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat menambah literatur dan ilmu pengetahuan 

mengenai Akuntansi Keuangan pada umumnya dan mengenai Akuntansi Aset Tetap pada 

khususnya. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:  

BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian 

yang mendasari penulis dalam mengambil judul penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORITIS  

       Dalam bab ini berisi 2 (dua) sub bab utama yang pertama adalah tinjauan pustaka 

yang memuat landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian dimana dalam penelitian ini akan dibahas antara lain mengenai laporan keuangan, 

aset tetap dan perlakuannya, penyusutan dan beberapa teori yang diambil dari PSAK No.16 

tentang Aset Tetap (revisi 2007), serta mengenai penyusutan dan penelitian terdahulu yang 

membahas permasalahan yang relatif berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Kedua, adalah kerangka pemikiran. Rerangka pemikiran ini disusun berdasarkan tinjauan 

pustaka yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan memecahkan 

masalah.  

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

     Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, metode penelitian yang digunakan 

dalam pelaksanaan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 
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BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN 

        Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis 

hasil penelitian, dan pembahasan masalah. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

   Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan disertai 

dengan saran-saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang berisi alternatif pemecahan 

masalah pada bab sebelumnya untuk berbagai pihak yang berguna untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada sub bab tinjauan 

pustaka ini akan membahas 2 (dua) pokok bahasan (teori) utama yaitu, mengenai laporan 

keuangan termasuk mengenai karakteristik laporan keuangan serta unsur-unsurnya, 

kemudian mengenai Aset Tetap yang erat kaitannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.16 (Revisi 2007) dan juga teori-teori lain yang dijadikan penulis 

sebagai referensi yang mendukung teori yang satu dan lainnya. Aset tetap merupakan 

komponen aset yang nilainya paling besar dalam suatu entitas. Hal ini kemudian menjadikan 

penyajian dan pengungkapan aset tetap menjadi sangat penting dalam laporan keuangan 

suatu entitas (Alicia Adriyati. N, 2009). Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya memerlukan faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan output berupa barang maupun jasa. Salah satu faktor produksi tersebut adalah 

aktiva tetap, dimana nilainya cukup material dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan 

perusahaan untuk pencapaian tujuannya (Narumondang, 2007). Dibeberapa entitas, aset 

tetap pada umumnya direferensikan sebagai property, plant, and equipment yang meliputi 

tanah, gedung kantor, gedung pabrik, peralatan dan sebagainya. Menurut Nuri Rahmawati 

(2006:1) salah satu tujuan akuntansi adalah untuk memberikan informasi akuntansi 

keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban, modal dan potensi perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Sehingga, penerapan akuntansi aset tetap merupakan salah satu 
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komponen yang sangat penting yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan suatu 

perusahaan.  

2.2 Laporan Keuangan 

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tujuan utama dari sebuah siklus akuntansi 

adalah penyusunan laporan keuangan (Financial Statement). Setiap perusahaan menyusun 

sebuah laporan keuangan untuk menggambarkan aktivitas keuangannya termasuk mengenai 

posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan. Namun, sebelumnya perlu 

diketahui perbedaannya dengan pelaporan keuangan (Financial Reporting). Laporan 

keuangan (Financial Statements) merupakan suatu daftar (form) yang disusun berdasarkan 

kaidah-kaidah tertentu dengan tujuan memberikan informasi keuangan yang berguna untuk 

pengambilan keputusan ekonomis.  Sedangkan pelaporan keuangan (Financial Reporting) 

lebih luas daripada laporan keuangan, mencakup seluruh bentuk laporan yang dapat 

digunakan untuk melakukan berbagai hal seperti:  

a. Perhitungan (Calculation) 

b.  Pengukuran (Measurement) 

c.  Evaluasi (Evaluation) 

d.  Penaksiran (Assesment), dan  

e.  Memproyeksikan (Projection) 

Kelima hal diatas merupakan keseluruhan aspek-aspek ekonomi perusahaan secara 

komprehensif.  

2.2.1 Karakteristik Laporan Keuangan 

Menurut Ahmad Syafi’i Syakur dalam bukunya yang berjudul ”Intermediate 

Accounting dalam perspektif yang lebih luas mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) 
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karakterisik laporan keuangan yaitu; a. karakteristik khusus, b. karakteristik umum, dan c.  

karakteristik kualitatif. 

a. Karakteristik Khusus (Special Characteristic of Financial Statements) 

Karakteristik khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi 

keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. 

b. Karakteristik Umum (General Characteristic of Financial Statements). 

Karakteristik umum dari laporan keuangan antara lain: 

1. Memberikan informasi yang terpercaya mengenai sumber-sumber ekonomi, dan 

kewajiban perusahaan. 

2. Memberikan informasi yang terpercaya mengenai sumber kekayaan bersih yang 

berasal dari kegiatan usaha perusahaan dalam mencari laba. 

3. Menaksir informasi keuangan yang diperlukan lainnya mengenai perubahan harta 

dan kewajiban. 

4. Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 

5. Mengungkapkan informasi yang relevan yang dibutuhkan para pemakai laporan 

keuangan. 

c. Karakteristik Kualitatif  Laporan Keuangan (Qualitative Characteristic of Financial 

Statements) 

Karakteristik kualitatif pada laporan keuangan bertujuan agar laporan keuangan dapat 

berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan penyusunannya. Terdapat 2 (dua) kelompok 
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dari karakteristik kualitatif. Pertama, karakteristik kualitatif level utama (Primary Qualities). 

Kedua, karakteristik kualitatif level kedua (Secondary Qualities).  

1. Karakteristik kualitatif level utama (Primary Qualities). 

a. Relevan (Relevance). Suatu laporan keuangan dikatakan relevan apabila 

dapat menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan para pengguna laporan 

keuangan. Informasi yang diberikan kepada para pengguna laporan keuangan 

harus dapat membantu pengguna dalam melakukan predictive value, yakni 

memprediksi hasil dimasa lalu, masa sekarang, dan juga dimasa yang akan 

datang. Selain predictive value, informasi yang diberikan juga harus mampu 

membantu para pengguna dalam melakukan feedback value, yaitu menerima atau 

mengoreksi harapan-harapan dari hasil yang sebelumnya. Sehingga, agar 

informasi akuntansi memiliki kemampuan dalam melakukan predictive value dan 

feedback value maka, laporan keuangan harus disampaikan secara tepat waktu 

(timeliness). 

b. Andal/Reliabilitas (Realiability). Informasi akuntansi dikatakan andal 

apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan disajikan secara jujur. Ada 3 (tiga) kriteria agar informasi akuntasi 

dikatakan andal yaitu; pertama, faithfulness presentation (penyajian yang jujur) 

yang berarti informasi tersebut disusun berdasarkan asas kebenaran (validity) 

sehingga tidak ada sesuatu yang disembunyikan ataupun dimanipulasi, metode 

yang digunakan tidak mengandung kesalahan/bias, mampu memberikan 

gambaran yang jujur akan suatu fakta, dan informasi yang diberikan 
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mengedepankan substansi ekonomi suatu transaksi. Kedua, Verifiable yang 

artinya bahwa suatu data atau informasi keuangan yang dilaporkan harus dapat 

ditelusuri (diverifikasi) sampai pada dokumen aslinya (source document) dan 

dapat dilakukan pengukuran oleh pihak independen dengan menggunakan 

metode pengukuran yang sama. Ketiga, Neutrality (netralitas) yang artinya 

bahwa informasi akuntansi harus bebas dari kepentingan pihak tertentu,  hasil 

yang ditetapkan di muka atau kelompok tertentu. Informasi keuangan harus 

benar-benar ditujukan untuk kepentingan bersama (general purpose). 

2. Karakteristik Kualitatif Level Kedua (Secondary Qualities) 

a. Comparability (dapat dibandingkan). Laporan keuangan harus dapat 

dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis ataupun yang berbeda secara 

konsisten antar periode untuk mengidentifikasi tren (kecenderungan) posisi dan 

kinerja keuangan. Para pengguna laporan keuangan juga harus dapat 

memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi 

posisi keuangan serta kinerja perusahaan dan posisi keuangan secara relatif. 

Selain itu, para pengguna laporan keuangan harus dimungkinkan untuk dapat 

mengindentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan 

untuk suatu transaksi serta peristiwa yang sama. 

b. Consistency (konsisten). Suatu laporan keuangan harus konsisten terutama 

pada metode akuntansi yang digunakan terhadap suatu transaksi atau kejadian 

dari suatu periode ke periode berikutnya. Ketaatan pada standar akuntansi 

keuangan yang telah digunakan termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi 
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yang digunakan oleh perusahaan dan dapat membantu pencapaian daya banding 

laporan keuangan yang dihasilkan.  

2.2.2 Elemen-elemen Laporan Keuangan 

Elemen –elemen laporan keuangan antara lain: 

a. Neraca. Neraca terdiri dari aset dan pasiva. 

b. Laporan Laba Rugi. Terdiri dari pendapatan dan beban. 

c. Laporan Perubahan Ekuitas. 

d. Laporan Arus Kas. Terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas 

pendanaan, 

e. Catatan atas Laporan Keuangan. 

2.2.2.1 NERACA 

      Neraca merupakan suatu form atau daftar yang disusun berdasarkan prinsip 

akuntansi yang diterima secara umum untuk memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan perusahaan pada saat waktu tertentu (waktu pada saat menyusun neraca). Unsur-

unsur laporan keuangan yang terdapat dalam neraca dikelompokkan menjadi 2 (dua) posisi 

yaitu; 1) harta yang disebut Aset, dan 2) posisi kewajiban dan modal yang disebut Pasiva.  

Pada neraca antara aset dan pasiva harus dilaporkan secara seimbang (balance). 

Keseimbangan tersebut bukan sesuatu yang diseimbangkan, namun diperoleh dari suatu 

proses pencatatan transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dalam perusahaan yang 

dilakukan berdasarkan konsep keseimbangan antara perkiraan-perkiraan yang didebet dan 

dikredit. 

a. Aset (Assets). Aset yang dimaksud adalah meliputi sumber daya ekonomis (harta) 

yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu perusahaan. Sifat dari sumber daya ekonomis 
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adalah memiliki nilai manfaat di masa yang akan datang baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Aset bukan hanya sumber daya ekonomis yang dapat 

dimilki sendiri, tetapi dapat juga menjadi sumber daya ekonomis milik pihak lain. 

Pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan disebutkan 

bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memiliki manfaat ekonomi di 

masa yang akan datang yang dapat diperoleh perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa 

aset merupakan; a.) sesuatu yang dapat memberikan nilai manfaat atau net cash flow 

yang positif di masa yang akan datang, b.) milik sendiri atau pihak lain yang 

pemanfaatannya dikuasai oleh perusahaan, c.) dapat berupa benda atau hak-hak 

perusahaan. 

Aset itu sendiri terdiri dari: Aset lancar, Aset Tetap Berwujud, Aset Tetap Tak 

berwujud, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Lain-Lain.  

Gambar 2.1- Bagan Klasifikasi Aset 

Klasifikasi Aset: 

 

 

 

 

 

 

 

Aset Lain-Lain 

ASET 

Aset Tetap 
Berwujud 

Investasi Jangka 
Panjang 

Aset 
Lancar 

Aset Tetap Tidak 
Berwujud 
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(sumber: Intermediate Accounting Dalam Persepektif yang Lebih Luas; Ahmad 

Syafi’i Syakur,2009;23) 

b. Kewajiban (liabilities). Posisi kedua setelah aset dalam neraca adalah Pasiva. 

Pasiva/kewajiban menunjukkan sumber pendanaan perusahaan yang diperoleh dari 

para kreditor atau pihak ketiga yang memerlukan penyelesaian dikemudian hari yang 

disertai adanya konsekuensi pembayaran bunga dan ada juga yang tidak. Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia mendefinisikan bahwa kewajiban adalah 

utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dimana 

penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan 

yang mengandung manfaat ekonomi. Kieso (2007: 618) dalam bukunya yang 

berjudul Intermediate Accounting menyebutkan bahwa kewajiban merupakan: 

 ”probable future sacrifies of economic benefits arising from present obligation of 
a particular entity to transfer assets or provides services to other entities in a future 
as a result of past transactions or event”. 
 
Dari pengertian atau definisi yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kewajiban memiliki 3 (tiga) karakter, yaitu:  

1. Kewajiban merupakan utang masa kini, 

2. Kewajiban timbul akibat transaksi-transaksi masa lalu atau kejadian-kejadian di 

waktu sebelumnya,  

3. Kewajiban memerlukan penyelesaian di waktu yang akan datang. 

Jika dilihat dari lamanya waktu penyelesaian, kewajiban perusahaan dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:  
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Gambar 2.2- Bagan Klasifikasi Kewajiban 

 

 

 

 

 

(sumber: Intermediate Accounting Dalam Persepektif yang Lebih Luas; Ahmad 

Syafi’i Syakur,2009;26) 

c. Ekuitas Pemilik (Owners’ Equity). Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia 

mendefinisikan ekuitas sebagai hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi 

semua kewajiban. Struktur ekuitas dalam perusahaan tergantung pada jenis 

perusahaan itu sendiri seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 – Tabel Struktur Ekuitas 

Bentuk Perusahaan Struktur Ekuitas Pemilik 
1. Perusahaan Perseorangan Modal Perseorangan 

2. Perusahaan Persekutuan Modal Sekutu, Laba ditahan 

3. Koperasi Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, 
SHU 

4. Perseroan Terbatas Modal Saham, Premium/Diskon, Laba 
ditahan 

(sumber: Intermediate Accounting Dalam Persepektif yang Lebih Luas; Ahmad 

Syafi’i Syakur,2009;27) 

 

Kewajiban Jangka 
Pendek (Current 

Liability) 

Kewajiban Jangka 
Panjang (Long Term 

Liability) 

KEWAJIBAN 
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2.2.2.2 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang penting yang diperlukan oleh perusahaan 

sebagai ukuran dalam melakukan analisis keuangan perusahaan. Perhitungan laba rugi 

diperlukan untuk melakukan analisis terkait dengan tingkat efisiensi pemanfaatan aset dan 

ukuran tingkat rentabilitas perusahaan, serta pengukuran penghasilan per lembar saham. 

Dari pengukuran tersebut dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan di masa yang lalu, 

saat ini, dan kemungkinan untuk memprediksi kinerja keuangan di masa yang akan datang. 

Setelah dilakukanya analisis, kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis kinerja keuangan 

perusahaan, investor dan kreditor atau calon investor dan calon kreditor dapat memutuskan 

kebijakan terkait dengan investasinya pada perusahaan atau kredit yang telah atau yang akan 

diberikan kepada perusahaan. Terdapat 2 (dua) konsep penyusunan laporan laba rugi, yaitu: 

a. Konsep Current Operating Performance 

Pada konsep ini pada perhitungan laba rugi hanya melaporkan pos-pos pendapatan dan 

beban yang sifatnya reguler saja, sedangkan yang sifatnya extraordinary ataupun 

irreguler dilaporkan dalam laporan perubahan ekuitas. Alasannya adalah bahwa pos-pos 

yang sifatnya extraordinary ataupun yang irreguler tidak mampu merefleksikan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan dikemudian hari.  

b. Konsep All-Inclusive 

Pada konsep ini semua pos dalam penyusunan laporan laba rugi dimasukkan, baik yang 

sifatnya ordinary dan reguler, maupun yang sifatnya extraordinary dan irreguler. 

Maksudnya adalah agar perhitungan laba rugi dapat merefleksikan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh pendapatan (earning power) dikemudian hari. 
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2.2.2.3 Laporan Perubahan Ekuitas 

Berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima secara umum, penyusunan laporan 

perubahan ekuitas diharuskan disusun secara bersamaan dengan laporan keuangan lainnya 

yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas. Tujuannya adalah untuk 

memberikan informasi tentang hal-hal yang menyebabkan perubahan pada ekuitas 

perusahaan. Bentuk laporan perubahan ekuitas adalah tergantung dari dari bentuk 

perusahaan itu sendiri. Khusus untuk laporan perubahan ekuitas pada Perseroan Terbatas 

disusun dalam format laporan laba ditahan. Cara penyusunan tersebut terkait dengan konsep 

penyusunan laba rugi yang digunakan oleh perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa terdapat 2 (dua) konsep penyusunan laporan laba rugi yaitu current 

operating performance dan all-inclusive menyebabkan adanya perbedaan cara pemyusunan 

laporan laba ditahan tersebut.  

Tabel 2.2 – Tabel Bentuk Perusahaan dan Jenis Laporan Perubahan Ekuitas 

Bentuk Perusahaan Laporan Perubahan Ekuitas 

1) Perusahaan Perseorangan Laporan Perubahan Modal 

2) Perusahaan Persekutuan Laporan Perubahan Modal Sekutu 

3) Koperasi Laporan Perubahan SHU (Sisa Hasil 
Usaha) 

4) Perseroan Terbatas Laporan Perubahan Laba ditahan 

(sumber: Intermediate Accounting Dalam Persepektif yang Lebih Luas; Ahmad 

Syafi’i Syakur,2009;36) 
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2.2.2.4 Laporan Arus Kas  

Sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menyusun laporan arus kas sebagai 

bagian yang tak terpisahkan (integral) dari laporan keuangan setiap periode laporan 

keuangan sesuai yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan(SAK) Indonesia. 

Laporan arus kas disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para pemakai 

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

kas dan setara kas serta menilai kemampuan perusahaan untuk dalam penggunaan kas dan 

setara kas tersebut.  

Kegunaan laporan arus kas sesuai yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Apabila digunakan dalam laporan keuangan yang lain, laporan arus kas harus dapat 

memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk 

mengevaluasi perubahan dalam aset bersih perusahaan, termasuk didalamnya struktur 

keuangan (likuiditas dan solvabilitas) serta kemampuan untuk mempengaruhi jumlah 

serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. 

Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan 

setara kas serta memungkinkan para pengguna laporan keuangan mengembangkan 

model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan 

(future cash flows) dari berbagai perusahaan. 

b. Informasi historis arus kas sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan 

kepastian arus kas masa depan. Disamping itu, informasi arus kas juga berguna untuk 

meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan 
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dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak 

perubahan harga. 

Kas terdiri dari saldo kas di perusahaan (cash on hand) dan saldo rekening bank. 

Arus kas merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar atau yang setara dengan kas yang 

dipengaruhi oleh 3 (tiga) aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan. Aktivitas operasi merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan 

dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Aktivitas 

investasi merupakan perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang 

tidak termasuk dalam setara kas. Sedangkan aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan 

2.3 Aset Tetap 

2.3.1  Tentang PSAK 16 Mengenai Aset Tetap 

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

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

dijadikan penulis dan membantu penulis dalam melakukan penelitian pada objek penelitian 

yaitu SPBU 34-15405. PSAK 16 ini telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan (DSAK) pada tanggal 29 Mei 2007 yang sekaligus menggantikan PSAK 16 

mengenai Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-Lain yang telah dikeluarkan oleh DSAK sejak 

tanggal 7 September 2004. 

Pernyataan ini disusun agar dapat mengatur perlakuan aset tetap dan berguna bagi 

para pengguna laporan keuangan agar dapat memahami informasi mengenai investasi entitas 

di aset tetap serta perubahan dalam investasi tersebut. Isu utama pada PSAK 16 ini antara 
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lain adalah mengenai pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, penyusutan dan rugi 

penurunan nilai atas aset tetap. 

2.3.2  Pengertian dan Karakteristik Aset Tetap 

Menurut PSAK No. 16 (IAI, 2007; hal 16.2 ; Par: 6) mengenai Aset Tetap, aset 

tetap (aktiva tetap) adalah aset berwujud yang: 

(a) Dimiliki  untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, 
untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan 

(b) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 
 

Ahmad Syafi’i Syakur menyebutkan bahwa aset tetap adalah harta perusahaan yang 

memenuhi keseluruhan dari kriteria dibawah ini: 

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, 

2. Nilainya relatif besar, 

3. Dimiliki bukan untuk tujuan dijual kembali, 

4. Digunakan dalam kegiatan usaha sehari-hari, 

5. Mempunyai bentuk fisik 

Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2000; 207) definisi aset tetap adalah: 

”aset tetap berwujud adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen 
yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal”. 
 

Smith dan Kousen (1986: 20) menyebutkan bahwa Aset tetap terbagi menjadi 2 

(dua) jenis, yaitu aset tetap berwujud (tangible fixed assets) dan aset tetap tidak berwujud 

(intangible fixed assets). Aset tetap berwujud adalah harta yang mempunyai wujud dan 

dapat diamati oleh panca indra. Aset ini dapat dilihat dan diraba, serta pada lingkungan 

tertentu dapat didengar dan dicium. Mereka memilki karakteristik umum, yaitu memberikan 

manfaat ekonomi pada masa yang akan datang untuk perusahaan. Klasifikasi yang umum 
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pada pelaporan aset tetap adalah tanah, bangunan, dan berbagai jenis peralatan, seperti 

mobil, truk, mesin, dan perabot lainnya. Aset tetap tak berwujud (Intangible Asset) adalah 

aset yang tidak dapat diamati secara langsung. Bukti adanya aset ini terdapat dalam bentuk 

perjanjian atau kontrak, tetapi aset itu sendiri tidak mempunyai wujud nyata. Hal ini 

memenuhi definisi aset yaitu adanya manfaat mendatang yang diharapkan dari aset tersebut. 

Aset berikut umumnya dilaporkan sebagai aset tak berwujud: paten, hak cipta, hak monopoli 

(franchise),cap dan merek dagang, dan goodwill. 

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan diatas, penulis dapat menyimpulkan aset 

tetap adalah harta yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

(operasional) perusahaan yang umumnya memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 

2.3.3 Pengakuan Aset Tetap 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0. 16 tentang Aset 

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

menyatakan bahwa nilai yang dapat diakui sebagai aset tetap (aktiva tetap) dalam standar ini 

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

perolehan awal sendiri baru boleh diakui sebagai aset tetap apabila: 

(a) Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset 
tersebut akan mengalir ke entitas, 

(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. (IAI, 2007; hal 16.4 ; Par: 7). 
 
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 biaya 

tersebut diakui sebagai aset tetap, yang intinya adalah terdapat manfaat ekonomis di masa 

depan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. 
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2.3.4 Pengukuran Awal  Aset Tetap 

           Dalam PSAK No.16 (revisi 2007) menyatakan bahwa pengukuran aset tetap terbagi 

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 

A. Pengukuran Awal Ketika Aset Tersebut Diperoleh 

Aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk dikategorikan sebagai aset tetap pada 

awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset adalah jumlah biaya yang 

dikeluarkan oleh entitas dan diperlukan untuk menyiapkan aset tetap tersebut agar dapat 

digunakan sebagaimana mestinya sebagai aset tetap. Biaya perolehan tersebut meliputi: 

1. Biaya Perolehan,  termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan 

setelah dikurangi dengan diskon pembelian dan potongan lain,  

2. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi 

dan kondisi yang diinginkan agar aset sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. 

Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung adalah: 

 Biaya persiapan tempat, 

 Biaya penanganan dan penyerahan tempat, 

 Biaya perakitan dan intalasi, 

 Biaya pengujian aset apakah dapat beroperasi dengan baik, setelah dikurangi hasil 

penjualan produk yang dihasilkan atas pengujian tersebut,  

 Komisi profesi seperti arsitek dan insinyur. 

3. Estimasi biaya pembakaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. 

Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas 

mengunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk 

menghasilkan persediaan. 
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Pada umumnya nilai perolehan suatu aset tetap sama dengan jumlah biaya (bisa 

berupa kas maupun non-kas) untuk memperoleh aset tersebut, selain hal tersebut, aset tetap 

dapat diperoleh dari pertukaran aset non-moneter. Prinsip utama pada pengukuran aset tetap 

yang diperoleh dari pertukaran aset tetap ini adalah dengan menggunakan nilai wajarnya, 

dalam hal apabila nilai wajar aset tetap yang dipertukarkan tidak diketahui, nilai buku dari 

aset tersebut dapat digunakan. 

B. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 

Masih didalam PSAK No.16 (revisi 2007) menyatakan terdapat  perubahan yang 

signifikan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap terutama tentang pengukuran nilai aset 

tetap setelah perolehan, yaitu mengakui adanya 2 (dua) metode dalam perlakuan akuntansi 

aset tetap tersebut. Suatu entitas harus memilih diantara kedua model tersebut. Kedua 

metode itu adalah: 

1. Metode Biaya Historis (PSAK tahun 1994 dan Revisi 2007) 

Dengan metode ini setelah aset tetap diakui sebagai aset tetap, aset tetap tersebut 

dicatat pada harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi 

rugi penurunan nilai aset. 

2. Metode Revaluasi (PSAK Revisi 2007) 

Dengan metode ini setelah aset tetap diakui sebagai aset tetap, suatu aset tetap yang 

nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu 

nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi 

rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi atas aset tetap 

harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa 
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jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan 

menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. 

Penentuan nilai aset dengan menggunakan nilai wajar pada umumnya dilakukan 

melalui penilai yang memiliki kualifikasi profesional. Untuk melakukan penilaian terhadap 

tanah dan bangunan biasanya penilai menggunakan bukti pasar, sedangkan untuk penilaian 

aset tetap lain seperti pabrik dan peralatan, penilai akan menentukan sendiri nilai pasar 

wajarnya. Dalam hal ini tidak ada pasar yang memperjualbelikan aset tetap yang serupa, 

penentuan nilai pasar wajar dapat dilakukan dengan pendekatan penghasilan atau biaya 

pengganti yang telah disusutkan (depreciated replacement cost approach). Pada penelitian 

ini seluruh aset tetap dinilai menggunakan nilai wajar (fair value) kecuali untuk beberapa 

aset yang memang tidak dapat diketahui secara pasti nilai wajarnya di pasar. Penilaian aset 

tetap menggunakan nilai wajar merupakan perubahan pola pikir bertujuan agar lebih relevan 

dalam pengambilan keputusan dan mencerminkan nilai yang sebenarnya yang sesuai dengan 

PSAK 16.  

Frekuensi pelaksanaan revaluasi sendiri tergantung pada perubahan nilai wajar suatu 

aset. Jika nilai wajar yang tercatat berbeda secara material dengan nilai revaluasi, maka 

revaluasi lanjutan perlu dilaksanakan. Untuk aset tetap yang mempunyai perubahan nilai 

wajar secara fluktuatif dan sifatnya signifikan, revaluasi dapat dilaksanakan tiap tahun. 

Sedangkan untuk beberapa aset lain yang tidak mengalami perubahan secara fluktuatif dan 

signifikan, revaluasi tidak perlu dilaksanakan setiap tahun. Untuk aset seperti itu revaluasi 

dapat dilakukan setiap tiga tahun atau lima tahun. 

Untuk metode revaluasi, perlakuan terhadap akumulasi penyusutan aset tetap pada 

tanggal revaluasi dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:  
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1. Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dan jumlah tercatat secara 

bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah 

pada saat revaluasi. Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara 

memberi indek untuk menentukan biaya pengganti yang disusutkan (depreciated 

replacement cost),  

2. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah 

eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Metode ini 

sering digunakan untuk bangunan. 

Revaluasi yang dilakukan pada sekelompok aset dengan kegunaan yang serupa 

dilaksanakan secara bersamaan. Perlakuan ini bertujuan untuk menghindari perlakuan 

revaluasi secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lainnya pada saat yang 

berbeda-beda. Namun revaluasi dalam kelompok aset dapat dilakukan secara bergantian 

(rolling) sepanjang keseluruhan revaluasi dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan 

sepanjang revaluasi dimutakhirkan.  

Pengakuan terhadap kenaikan atau penurunan nilai akibat revaluasi dilakukan 

langsung pada kenaikan atau penurunan akibat revaluasi, kecuali jika revaluasi dilakukan 

pada tahun-tahun berikutnya. Apabila revaluasi dilakukan untuk yang kedua kali dan 

seterusnya, terdapat perlakuan yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah:  

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

dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun kenaikan tersebut harus 

diakui di dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat 

revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laporan laba rugi.  
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4. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam 

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

ke dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak 

melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.  

Penentuan nilai wajar juga dilakukan pada saat perusahaan telah menentukan adanya 

aset tetap yang akan dijual, terutama berhubungan dengan penghentian sebagian operasi 

perusahaan. Penyusutan dalam aset tetap merupakan alokasi secara sistematis atas biaya pada 

saat awal perolehan dan biaya setelah perolehan yang dapat dikapitalisasi. Penyusutan dilakukan 

selama masa manfaat dari aset tersebut. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset adalah 

sejumlah tercatatnya (baik model biaya maupun model revaluasi) dikurangi dengan nilai 

residu aset tersebut. Jumlah tercatat tersebut disusutkan dengan pilihan berbagai metode 

penyusutan. Metode penyusutan sendiri harus mencerminkan ekspektasi pada konsumsi 

manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas. Beban penyusutan akan diakui dalam 

laporan laba rugi periode tersebut kecuali jika beban tersebut dimasukkan ke dalam jumlah 

tercatat aset lainnya 

2.3.4.1 Akuntansi Aset Tetap Saat Diperoleh Dengan Cara Gabungan (Lump-sum) 

 Harga aset tetap yang diperoleh (dibeli) dengan cara gabungan (lump-sum) adalah 

harga untuk lebih dari satu aset. Sebagai ilustrasi PT. ABC pada tanggal 1 Oktober 2006 

membeli sejumlah sejumlah aset yang terdiri dari tanah, bangunan, dan peralatan dengan 

harga Rp. 160.000,00. Harga Rp 160.000,00 ini harus dialokasikan kepada tiga jenis aset 

tetap tersebut (tanah, bangunan, dan peralatan). Misalnya harga pasar tanah dibeli dengan 

dengan harga Rp. 28.000,00 bangunan Rp. 60.000,00 dan peralatan Rp. 12.000,00. Maka, 

alokasi jumlah harga aset tetap tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 – Tabel Perhitungan Alokasi Harga Aset Tetap Dengan (Lump-sum) 

Jenis Harta Nilai Taksiran Perhitungan 

Alokasi 

Jumlah Alokasi 

(Rp) 

Tanah   28.000 28/100 x 160.000   44.800 

Bangunan   60.000 60/100 x  160.000   96.000 

Peralatan   12.000 12/100 x  160.000   19.200 

Jumlah   160.000 

(sumber: modul dasar-dasar akuntansi hal 65) 

Jurnalnya adalah: 

1 Oktober 2006 

Tanah      44.800 

Bangunan     96.000 

Peralatan     19.200 

  Kas      160.000 

2.3.4.2 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap 

Pengeluaran selama umur ekonomis aset tetap akan tetap timbul selama 

menggunakan aset tetap. Biasanya pengeluaran itu berpengaruh terhadap harga pokok yang 

akan mempengaruhi biaya penyusutan. Entitas tidak boleh mengakui biaya perawatan 

sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset yang bersangkutan. Biaya-biaya ini diakui 

dalam laporan laba rugi saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri atas 

biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai (consumables) termasuk didalamnya suku cadang 

kecil. Pengeluaran untuk hal tersebut sering disebut sebagai ”biaya pemeliharaan dan 

perbaikan” aset tetap (IAI, hal: 16.5, Par: 12).  
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Ahmad Syafi’I Syakur (2009: 249) menyatakan bahwa pengeluaran setelah 

perolehan aset disebut Subsequent Expenditure. Terdapat 2 (dua) macam subsequent 

expenditure, yaitu: 

1. Pengeluaran yang dimaksudkan hanya untuk menjaga manfaat keekonomian masa 

yang akan datang yang dapat diharapkan perusahaan, untuk mempertahankan standar 

kinerja semula atas aset. Pengeluaran semacam ini biasanya diakui sebagai beban 

saat terjadinya. Contohnya, biaya pemeliharaan dan reparasi (servicing), dan turun 

mesin (overhauling) atau yang disebut sebagai Revenue Expenditure. 

2. Pengeluaran yang dimaksudkan untuk memperpanjang masa manfaat atau yang 

kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam 

bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar 

kerja. Pengeluaran semacam ini harus ditambahkan dalam jumlah tercatat aset yang 

bersangkutan, contohnya; penggantian bagian tertentu suatu aset tetap, peningkatan 

kemampuan (upgrading) untuk mencapai peningkatan manfaat keekonomian, 

perbaikan (betterment) untuk meningkatkan masa manfaat, penambahan (addition) 

yang dimaksudkan untuk menambah, memperluas atau memperbesar fasilitas dan 

penyusunan kembali aset tetap (rearrangement) dalam penerapan proses produksi 

baru yang memungkinkan suatu pengurangan besar biaya produksi atau yang disebut 

sebagai Capital Expenditure. 

Berikut penjelasan mengenai pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan aset tetap 

menurut Ahmad Syafi’I Syakur (2009: 250): 
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a. Reparasi dan Pemeliharaan (maintenance and repairs) 

Reparasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan terhadap suatu aset tetap dengan 

maksud untuk mengeliminir hambatan kerja di masa yang akan datang. Dilihat dari skala 

biaya yang dikeluarkan, reparasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu reparasi kecil 

yang merupakan reparasi yang tidak dapat mengakibatkan bertambahnya masa manfaat 

atau bertambahnya manfaat keekonomian aset yang dipreparasi dan reparasi besar 

(upgrading dan betterment) yaitu reparasi yang dapat mengakibatkan bertambahnya 

manfaat keekonomian atau mengakibatkan bertambahnya masa manfaat dari aset yang 

direparasi. 

Pemeliharaan merupakan tindakan yang bertujuan untuk memelihara atau menjaga 

agar aset yang bersangkutan tetap dalam performance yang baik. Reparasi (kecil) dan 

pemeliharaan ini lebih bertujuan agar aset tetap bersangkutan mampu menjalankan 

fungsinya secara optimal selama masa manfaatnya. 

Karena suatu alasan tertentu, biaya reparasi (kecil) dan biaya pemeliharaan aset tetap 

dicatat dalam satu perkiraan yaitu perkiraan “beban reparasi dan pemeliharaan”. Biaya 

ini tidak dapat dikapitalisasikan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, 

melainkan harus diperhitungkan dalam perhitungan laba-rugi periode dilakukannya 

pengeluaran biaya. Melalui jurnal sebagai berikut: 

Dr. Beban reparasi dan pemeliharaan   Rp. xxx 

Cr. Kas       Rp. xxx 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa reparasi dapat dikelompokkan 

menjadi 2 (dua), yaitu reparasi kecil dan reparasi besar. Reparasi besar terdapat 2 (dua) 

macam, yaitu Upgrading dan Betterment. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 
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1. Upgrading/Improvement. Merupakan jenis reparasi besar yang dilakukan terhadap 

suatu aset tetap dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan agar diperoleh 

peningkatan manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan di masa yang akan 

datang dalam bentuk peningkatan standar kerja. Pengeluaran biaya untuk reparasi 

semacam ini harus ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. 

Karena terjadi perubahan nilai tercatat aset, maka perlu dilakukan perhitungan beban 

depresiasi yang baru untuk periode-periode berikutnya. Jurnal yang harus dibuat 

untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran biaya reparasi upgrading adalah: 

Dr. Aset tetap      Rp. xxx 

Cr. Kas       Rp. xxx 

2. Betterment. Merupakan jenis reparasi besar yang dilakukan terhadap aset tetap agar 

diperoleh peningkatan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran 

biaya untuk reparasi semacam ini harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap 

dengan cara dikurangkan pada akumulasi depresiasi aset tetap yang bersangkutan. 

Karena terjadi perubahan nilai tercatat aset, maka perlu dilakukan perhitungan beban 

depresiasi yang baru untuk periode-periode berikutnya. Jurnal yang harus dibuat 

untuk mencatat pengeluaran biaya reparasi betterment tersebut adalah: 

Dr. Akumulasi Penyusutan (aset tetap)   Rp. xxx 

Cr. Kas        Rp. xxx 

b. Penggantian (Replacement) 

Yang dimaksud dengan penggantian atau replacement adalah meliputi keseluruhan 

biaya yang dikeluarkan untuk mengganti bagian dari aset tetap berwujud secara 

keseluruhan atau sebagian dengan unit yang baru yang mempunyai fungsi yang sama. 
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Penggantian semacam ini bisa disebabkan karena bagian aset yang bersangkutan sudah 

tidak bisa befungsi lagi (rusak), tidak dapat berfungsi secara normal, perkembangan 

teknologi atau sebab lain. 

Penggantian bagian suatu aset tetap yang nilainya relatif kecil (penggantian filter oli 

mesin, penggantian busi/pemantik, dan lain-lain) tidak dapat diklasifikasikan sebagai 

penggantian (replacement), melainkan harus diklasifikasikan sebagai maintenance atau 

pemeliharaan. Biaya yang dikeluarkan untuk penggantian komponen kecil semacam ini 

diperlakukan sebagai beban pemeliharaan. 

Dari berbagai macam aset tetap, terdapat aset tetap yang bisa dibedakan bagian-

bagiannya, dan setiap bagian tersebut mungkin mempunyai masa manfaat yang berbeda-

beda, seperti pesawat terbang atau kapal. Pada pesawat terbang mungkin interior dan 

kursi penumpang dapat dianggap sebagai aset tetap tersendiri dalam pesawat, sehingga 

perlu untuk ditentukan masa manfaatnya sendiri. Oleh karena itu, penggantian bagian 

dari interior atau kursi penumpang pesawat terbang tidak dapat dikatakan sebagai 

penggantian komponen pesawat terbang, melainkan penggantian interior atau kursi 

pesawat sendiri. 

Pada saat dilakukan penggantian, maka besar harga perolehan aset tetap yang diganti 

harus dihapus dari pembukuan perusahaan (write off) begitu juga dengan akumulasi 

penyusutannta, sedangkan besar nilai sisa bukunya diperlakukan sebagai rugi 

penggantian aset tetap. 

c. Penambahan (Addition) 

Yang dimaksud dengan penambahan (addition) adalah menambahkan sesuatu pada 

suatu aset tetap dimana sesuatu yang ditambahkan tersebut menyatu baik secara fisik 
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maupun fungsi dengan aset yang menerima penambahan. Sebagai contoh suatu mesin 

ditambahkan sistem peredam suara, pada gedung dilakukan penambahan ruangan dan 

lain-lain. Pengeluaran untuk penambahan ini harus dikapitalisasikan pada nilai tercatat 

aset tetap yang bersangkutan dengan cara ditambahkan pada harga perolehannya. 

Dengan begitu perlakuan akuntansinya sama dengan betterment. 

2.4 Penyusutan Aset Tetap 

2.4.1  Konsep dan Pengertian Penyusutan (depresiasi) 

Dyckman, Davis, dan Dukes dalam bukunya yang berjudul Intermediate 

Accounting (2002; 539) menyatakan bahwa suatu aset operasional menghasilkan pendapatan 

melalui pemakaian atau penggunaan aset tersebut ataupun melalui penjualan kembali. 

Apabila dipandang dari sisi kuantitas jasa ekonomi, aset operasional berpotensi untuk dapat 

digunakan sepanjang waktu untuk menghasilkan pendapatan. Prinsip akuntansi 

menyebutnya sebagai mempertemukan (matching) biaya-biaya pada aset operasional dengan 

pendapatan selama umur ekonomis aset tersebut. Terminologi akuntansi untuk proses ini 

dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori. Yang pertama adalah Depreciation, dimana menurut 

Dyckman, Davis, dan Dukes adalah: 

”The periodic allocation of the cost of plant assets againts the periodic revenue earned.” 
 
Yang kedua adalah Depletion, dimana menurut Dyckman, Davis, dan Dukes adalah: 

”The periodic allocation of the cost of natural resources, such as mineral deposits and 
timber, againts the periodic revenue earned.” 
 
Yang ketiga adalah Amortization, dimana menurut Dyckman, Davis, dan Dukes adalah: 
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”The periodic allocation of intangible assets againts the periodic revenue earned. The 
term amortization also applies to financial assets and liabilities.” 
 

Pengakuan penyusutan (depresiasi) memindahkan bagian dari biaya perolehan dan 

biaya kapitalisasi setelah perolehan dari aset sebagai biaya yang disebut sebagai ”beban 

depresiasi” (depreciation expense). Beban ini dicatat pada jurnal penyesuaian pada akhir 

periode akuntansi. Beban depresiasi untuk perusahaan non-manufaktur diklasifikasikan 

sebagai beban penjualan atau beban administratif (selling or administrative expense) 

tergantung dari fungsi aset. Pada perusahaan manufaktur memasukkan depresiasi pada aset 

yang digunakan pada kegiatan manufaktur (plant assets) sebagai harga pokok produksi. 

Ketika barang dagang tersebut terjual, depresiasi menjadi bagian dari beban harga pokok 

produksi (cost of good sold). 

Nilai buku dari suatu aset adalah harga awal aset tersebut dengan biaya kapitalisasi 

sesudah perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Jumlah yang dapat disusutkan 

(depreciable amount) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang menjadi 

pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya. Nilai residu aset adalah jumlah yang 

diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran 

biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada 

akhir umur manfaatnya.   

Para akuntan mendefinisikan akuntansi penyusutan (depresiasi) sebagai ”sistem 

akuntansi yang bertujuan untuk mendistribusikan biaya atau nilai dasar aset berwujud, 

dikurangi nilai residu (jika ada), sepanjang estimasi umur ekonomis dari unit aset (dapat 

berupa grup aset) secara sistematik dan rasional” (ARB No.43, Chapter 9C, Par.5;emphasis 

added). Penyusutan merupakan pengalokasian nilai dari suatu aset sepanjang umur 
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ekonomis dari aset tersebut. Definisi penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 16 (IAI; hal: 16.15, Par: 46) adalah: 

”Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan 
terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah”. 

 
 Aset yang dapat disusutkan adalah aset yang: 

a. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi, dan 

b. memiliki suatu masa manfaat yang terbatas, dan 

c. ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok 

barang dan jasa, untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi. 

Masa manfaat adalah: 

1. periode suatu aset diharapkan digunakan oleh perusahaan; atau 

2. jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset oleh 

perusahaan. 

 Penghapusan aset adalah penghapusan nilai buku suatu aset yang dilakukan apabila 

nilai buku yang tercantum tidak lagi menggambarkan manfaat dari aset yang bersangkutan. 

Penghapusan aset berbeda dengan penyusutan. 

Aset yang dapat disusutkan seringkali merupakan bagian signifikan aset perusahaan. 

Oleh karena itu, penyusutan dapat berpengaruh secara signifikan dalam menentukan dan 

menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. 

Pandangan pertama menyatakan bahwa jika nilai dari suatu aset telah meningkat 

melampaui jumlah tercatat (carrying amount) dalam laporan keuangan, adalah tidak perlu 

untuk membebankan penyusutan. Pandangan kedua menyatakan bahwa penyusutan harus 
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dibebankan pada setiap periode akuntansi berdasarkan jumlah yang dapat disusutkan tanpa 

memandang kenaikan nilai jual kembali aset. 

Estimasi dari masa manfaat suatu aset yang dapat disusutkan atau suatu kelompok 

aset serupa yang dapat disusutkan adalah suatu masalah pertimbangan yang biasanya 

berdasarkan pengalaman dengan jenis aset yang serupa. Untuk suatu aset yang 

menggunakan teknologi baru atau yang digunakan dalam produksi suatu produk baru atau 

yang digunakan dalam pemberian suatu jasa baru dan hanya sedikit pengalaman mengenai 

jasa tersebut, estimasi masa manfaat lebih sulit namun tetap dibutuhkan. 

Masa manfaat dari suatu aset yang dapat disusutkan untuk suatu perusahaan 

mungkin lebih pendek daripada usia fisiknya. Sebagai tambahan terhadap aus dan kerusakan 

fisik (physical wear and tear) yang tergantung pada faktor operasional (seperti frekuensi 

penggunaan aset, program perbaikan dan pemeliharaan), faktor-faktor lain juga perlu 

dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut termasuk keusangan yang timbul dari perubahan 

teknologi atau perbaikan dalam produksi, keusangan yang timbul dari perubahan dalam 

permintaan pasar terhadap output produk atau jasa dari aset, dan pembatasan hukum seperti 

tanggal batas penggunaan. 

2.4.2  Metode Penyusutan (Depresiasi) 

Jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) dari suatu aset tetap disusutkan 

setiap tahunnya secara sistematis dengan beberapa pilihan metode. Metode tersebut dipilih 

oleh perusahaan dengan mempertimbangkan aspek konsistensi. Smith dan Skousen (1996; 

492) menyebutkan bahwa ada 4 (empat)  Faktor yang mempengaruhi beban penyusutan 

periodik, yaitu: 
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1. Biaya atau Harga Perolehan, yang meliputi seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan 

perolehan dan penyiapannya untuk dapat digunakan. 

2. Nilai Residu/Nilai Sisa, yaitu jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat 

aset sudah tidak digunakan lagi. 

3. Masa Manfaat, yaitu suatu masa dimana aset tetap berwujud yang bersangkutan dapat 

memberikan keuntungan ekonomis pada perusahaan, artinya hasil yang diperoleh dari 

pemanfaatan aset tetap yang bersangkutan lebih besar daripada biaya operasioanal dan biaya 

opotunitasnya. 

4. Metode Pengunaan, untuk membandingkan harga perolehan aset terhadap pendapatan. 

Hal ini juga mengacu kepada konsistensi kebijakan manajemen dalam memilih metode 

penyusutan. Karena perubahan dalam metode penyusutan memerlukan perlakuan akuntansi 

sendiri. 

Ahmad Syafi’i Syakur (2009;232) menyebutkan bahwa penyusutan dapat dilakukan 

dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria sebagai berikut: 

1. Berdasarkan waktu: 

a. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

b. Metode Pembebanan Menurun (Reducing Cost Method) terdiri dari: 

 Metode Saldo Menurun (Declining Balance Method) 

 Metode Saldo Menurun Dobel (Double Declining Balance Method) 

 Metode Jumlah Angka Tahun (Sum of Years Digit Method) 

 Metode Tarif Menurun (Declining Rate on Cost Method) 

2. Berdasarkan Pemanfaatan/Hasil: 

a. Metode Jam Jasa (Service Hours Method) 
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b. Metode Jumlah Unit Produksi (Productive-Output Method) 

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) 

Warren, Niswonger, dan Fess (1984;312) mengatakan  bahwa suatu perusahaan 

tidak perlu hanya mempergunakan satu metode penyusutan saja untuk seluruh golongan 

asetnya. Metode yang dipakai dalam perkiraan dan laporan keuangan dapat saja berbeda 

dengan metode yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan ataupun pajak 

kekayaan. Namun, ada 4 (metode) yang sering digunakan oleh perusahaan antara lain: 1) 

Metode garis lurus (Straight Line Method), 2) Metode Unit Produksi (Units of Productions 

Method), 3) Metode saldo menurun (Declining Balance Method), dan 4) Metode jumlah 

angka tahun (Sum of Years Digit Method). Berikut penjelasannya: 

1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

Dengan metode garis lurus, dalam penetapan penyusutan berarti biaya penyusutan 

dibebankan secara merata ke seluruh umur taksiran aset tersebut. Sebagai ilustrasi penerapan 

metode ini, misalnya harga suatu aset yang harus  

disusutkan $16,000, nilai residu ditaksir sebesar $ 1,000, dan umur ekonomis aset 5 tahun. 
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 Maka penyusutan tahunannya dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

 

2. Metode Unit Produksi (Units of Productions) 

Metode ini mengakibatkan pembebanan biaya produksi yang berbeda-beda menurut 

jumlah pemakaian aset tersebut. Untuk menerapkan metode ini, umur suatu aset dinyatakan 

dalam kapasitas produksi, seperti jam mesin, kilometer atau jumlah pengoperasian. Biaya 

penyusutan pertama-tama dihitung per satuan produksi tersebut, dan besarnya penyusutan 

dalam satu periode akuntansi dihitung dengan mengalikan penyusutan per unit dikali jumlah 

unit yang terpakai selama periode tersebut.sebagai ilustrasi, misalnya sebuah mesin dengan 

harga perolehan sebesar $ 16,000 dan taksiran nilai residunya $ 1,000, diharapkan memiliki 

umur selama 10,000 jam mesin. Penyusutan per satu unit jam mesin dihitung sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Misalnya mesin tersebut telah beroperasi 2,200 jam mesin selama tahun tertentu, maka 

penyusutan dalam tahun tersebut sebesar: 

 

 
$16,000 (Harga Perolehan) - $1,000 (Nilai Residu) 

 
5 Tahun (Umur Ekonomis) 

 
 = $3,000 (Penyusutan per Tahun) 

 
 
 

 
$16,000 (Harga Perolehan) - $1,000 (Nilai Residu) 

 
10,000 (Jam mesin yang ditaksir) 

 
 = $1.50 (Penyusutan per satuan jam mesin) 

2,200 x $1.50 = $3,300  
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Apabila jumlah pemakaian dari suatu aset berubah-ubah dari tahun ke tahun, metode 

berdasarkan unit produksi ini lebih wajar dibandingkan metode garis lurus. Metode ini 

menghasilkan suatu alokasi biaya ke pendapatan berkala secara lebih wajar. 

3. Metode Saldo Menurun (Declining Balance Method) 

Metode ini mengakibatkan pembebanan penyusutan berkala yang semakin menurun 

sepanjang umur taksiran dari aset tersebut. Teknik yang paling umum adalah dengan 

melipatgandakan tarif penyusutan dengan metode garis lurus, dihitung tanpa memperhatikan 

nilai residu dan menggunakan tarif penyusutan itu terhadap harga perolehan dikurangi 

akumulasi penyusutannya.  Misalnya, suatu aset dengan taksiran umur ekonomis 5 tahun, 

tarif penyusutannya dua kali tarif dari tarif metode garis lurus (20%) atau sama dengan 40%. 

Tarif yang telah dikalikan dua ini kemudian dikalikan dengan harga perolehannya untuk 

menghitung penyusutan tahun pertama, dan untuk tahun selanjutnya dikalikan dengan nilai 

bukunya (harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan) 

Tabel 2.4 – Tabel Perhitungan Penyusutan Metode Saldo Menurun 

Metode diatas digambarkan pada tabel berikut: 

 

 

 

 

(Sumber: Prinsip-prinsip Akuntansi, Niswonger-Fess-Warren,1984;314) 

Perhatikan bahwa taksiran nilai residu diabaikan saja dalam menghitung tarif 

penyusutan, dan juga dalam menghitung jumlah penyusutan berkala, hanya saja aset tidak 

boleh disusutkan dibawah taksiran nilai residu. Dalam contoh diatas, dianggap bahwa nilai 

Tahun   Harga  Akum.  Nilai Buku       Tarif      Penyusutan    Nilai Buku 
 Perolehan Penyusutan Awal Tahun            Setahun       Akhir Tahun 
   Awal Tahun 
 
    1 $16,000    $16,000.00        40%      $6,400.00      $9,600.00 
    2   16,000  $   6,400.00 $  9,600.00        40%      $3,840.00     $5,760.00 
    3   16,000  $10,240.00 $  5,760.00        40%      $2,304.00      $3,456.00 
    4   16,000  $12,544.00 $  3,456.00        40%      $1,382.40      $2,073.00 
    5     16,000  $13,926.00 $  2,073.00        40%      $   829.44      $1,244.16 
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residu pada akhir tahun kelima hampir mendekati nilai bukunya, yaitu $1,244.16. Apabila 

nilai residu sudah ditaksir sebelumnya, misalnya $1,500 maka penyusutan pada akhir tahun 

kelima hanya sebesar $573.60 ($2,073.60 - $1,500) dan bukan $829.44. 

4. Metode Jumlah Angka Tahun (Sum of The Year Method) 

  Metode ini memberikan hasil yang sama seperti dalam sistem berdasarkan saldo 

menurun. Beban penyusutan berkala akan menurun secara tetap sepanjang umur aset itu 

karena angka pecahan yang dikalikan harga perolehan dikurangi taksiran nilai residu 

semakin kecil. Angka pembagi dari pecahan itu tetap, yaitu jumlah angka-angka yang 

menunjukkan umur aset, angka yang dibagi dari pecahan itu, yang setiap tahunnya berubah, 

adalah jumlah sisa umur ekonomis aset. Untuk suatu aset dengan nilai taksiran 5 tahun, 

angka pembaginya adalah 5+4+3+2+1, atau sama dengan 15. Angka 15 tersebut merupakan 

jumlah angka tahun yang menjadi pembagi dalam mengitung penyusutan pada metode ini 

yang dapat juga diperoleh dari rumus: 

 

 

Keterangan: 

J  = jumlah angka tahun 

N  = jumlah tahun dari taksiran umur 

 Untuk tahun pertama, angka yang dibagi adalah 5, tahun kedua adalah 4, dan 

seterusnya. Metode ini akan digambarkan dengan tabel penyusutan dibawah ini. 

Contoh:  

Harga Perolehan Aset  : $16,000 

Nilai Residu   : $ 1,000 

  N + 1 
J = N      2 
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Umur Ekonomis   : 5 Tahun 

Tabel 2.5 – Tabel Perhitungan Penyusutan Metode Jumlah Angka Tahun 

 

 

(Sumber: Prinsip-prinsip Akuntansi, Niswonger-Fess-Warren,1984;315) 

 

(Sumber: Prinsip-prinsip Akuntansi, Niswonger-Fess-Warren,1984;315) 

2.4.3 Penilaian Kembali Aset Tetap 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa 

Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau 

harga pertukaran. Tetapi berdasarkan pertimbangan tertentu Standar Akuntansi Keuangan 

memperbolehkan dilakukannya penyimpangan penilaian asal ada alasan kuat yang 

mendasari dilakukannya penilaian tersebut, misalnya: 

a. Hyper Inflation. Yaitu keadaan dimana harga barang cenderung naik secara 

signifikan dan bersifat permanen yang dapat mendorong terjadi inflasi tahap 

berikutnya. Keadaan demikian mengakibatkan nilai aset sudah tidak lagi dapat 

mencerminkan keadaan riilnya, yaitu dalam keadaan yang terlalu rendah 

dibandingkan dengan harga riilnya. Revaluasi diperlukan untuk menaikkan nilai aset 

agar lebih sesuai dngan keadaan riil. Suatu kejadian untuk menaikkan nilai aset 

untuk menyesuaikan dengan harga riilnya itu disebut Revaluasi/Appraisal. 

b. Hyper Deflation. Yaitu keadaan dimana harga barang cenderung turun secara 

signifikan dan bersifat permanen yang dapat mendorong terjadinya deflasi pada 

tahap berikutnya. Keadaan demikian dapat mengakibatkan nilai aset sudah tidak 

Tahun   Harga Perolehan      Tarif    Penyusutan       Akumulasi             Nilai Buku 
 Minus    Setahun           Penyusutan           Akhir Tahun 
 Nilai residu              Akhir Tahun 
 
    1 $15,000       5/15  $ 5,000.00         $ 5,000.00     $11,000.00 
    2   15,000       4/15  $ 4,000.00         $ 9,000.00      $   7,000.00 
    3   15,000       3/15  $ 3,000,00         $12,000.00       $  4,000.00 
    4   15,000       2/15  $ 2,000.00         $14,000.00      $  2,000.00 
    5     15,000       1/15  $ 1,000.00         $ 15,000.00    $  1,000.00 
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dapat mencerminkan keadaan riilnya, yaitu dalam keadaan terlalu tinggi 

dibandingkan dengan harga riilnya. Penilaian kembali diperlukan untuk menurunkan 

nilai aset agar lebih sesuai dengan keadaan riil. Suatu kejadian untuk menurunkan 

nilai aset untuk menyesuaikan dengan harga riilnya disebut Devaluasi. 

c. Adanya defisit yang besar yang dialami oleh perusahaan. Defisit laba ditahan ini 

disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus dalam 

jumlah yang sangat besar. Untuk menutupi defisit tersebut, dapat dilakukan dengan 

penilaian kembali aset perusahaan dan atau dengan diikuti menurunkan kewajiban 

dan ekuitas perusahaan. Prosedur untuk menghapuskan defisit dengan jalan demikian 

disebut Kuasi Reorganisasi. 

d. Adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan dilakukannya penilaian 

kembali terhadap aset tetap perusahaan. 

2.4.3.1 Reavaluasi/Appraisal 

Definisi revaluasi menurut Ahmad Syafi’i Syakur adalah kebijakan yang diambil 

untuk menambah atau menaikkan harga perolehan suatu aset tetap. Kenaikkan harga 

perolehan ini tidak boleh diperlakukan sebagai keuntungan, melainkan harus diperlakukan 

sebagai tambahan ekuitas dan dicatat dalam perkiraan ”Modal Penilaian Kembali”. 

Perkiraan ini pada setiap periode akuntansi harus diamortisasi selama sisa manfaat aset tetap 

yang direvaluasi. 

Sebagai ilustrasi, suatu mesin yang diperoleh pada awal Januari 2004 harga 

perolehannya Rp. 100.000.000,00 dengan taksiran masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. 

Pada awal Januari 2008 terhadap mesin tersebut dilakukan revaluasi dan harga perolehannya 
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ditetapkan menjadi Rp. 150.000.000,00 dengan persentase taksiran keadaan (sound value) 

60%.  

Perhitunganya: 

*Akumulasi Depresiasi  

: 4 (tahun) x (100.000.000/10) 

: 4 x 10.000.000 

: 40.000.000 

Tabel 2.6 – Tabel Perhitungan Nilai Revalusi Aset Tetap  

(sumber: Intermediate Accounting Dalam Persepektif yang Lebih Luas; Ahmad Syafi’i 

Syakur,2009;263) 

 

 

 

 

 

 

 

 Sebelum Revaluasi Setelah Revaluasi Perubahan 

Harga Perolehan 100.000.000 150.000.000 50.000.000 

Akum.Depresiasi* 40.000.000   

40% x 150.000.000  60.000.000 20.000.000 

Nilai Buku Mesin 60.000.000 90.000.000 30.000.000 

Masa manfaat setelah revaluasi= 150.000.000     
                            x 4 tahun =  10 tahun 
          60.000.000 
Masa Penggunaan mulai 1 Januari 2004 – 1 Januari 2008     =    4 tahun 

 
Sisa masa manfaat mesin setelah revaluasi              =    6 tahun 

 

  
 

o  
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Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat revaluasi tersebut: 

 

 

Nilai buku mesin setelah revaluasi sebesar Rp. 90.000.000,00 itu harus 

didepresiasikan selama sisa manfaat mesin setelah revaluasi (6 tahun), berarti besarnya 

depresiasi mesin setelah revaluasi sebesar Rp. 15.000.000,00 per tahun sedangkan beban 

depresiasi mesin sebelum revaluasi sebesar Rp. 10.000.000,00 per tahun, maka sebesar Rp. 

5000.000,00 merupakan amortisasi perkiraan modal penilaian kembali. Berdasarka 

n pemahaman seperti itu, maka jurnal Penyesuaian depresiasi mesin yang harus dibuat pada 

tanggal 31 Desember 2008 adalah: 

 

 

 

2.4.3.2 Devaluasi 

Devaluasi merupakan kebijakan yang diambil untuk menurunkan atau mengurangi 

harga perolehan aktiva tetap. Penurunan nilai aktiva akibat dari devaluasi harus 

diperlakukan sebagai kerugian dan dicatat dalam perkiraan ”Rugi penurunan nilai aset”. 

Sebagai ilustrasi, suatu mesin yang diperoleh pada awal Januari 2004 harga perolehannya 

Rp. 100.000.000,00 dengan taksiran masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. Pada awal 

Januari 2008 terhadap mesin tersebut dilakukan devaluasi dan harga perolehannya 

ditetapkan menjadi Rp. 70.000.000,00 dengan persentase taksiran keadaan (sound value) 

60%.  

Perhitunganya: 

Mesin      Rp. 50.000.000,00 
 Akumulasi Penyusutan   Rp. 20.000.000,00 
 Modal Penilaian Kembali   Rp. 30.000.000,00 

Beban Depresiasi Mesin   Rp. 50.000.000,00 
Modal Penilaian Kembali   Rp. 20.000.000,00 

Akumulasi Depresiasi Mesin    Rp. 30.000.000,00 
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*Akumulasi Depresiasi : 4 (tahun) x (100.000.000/10) 

    : 4 x 10.000.000 

: 40.000.000 

Tabel 2.7 – Tabel Perhitungan Nilai Devalusi Aset Tetap 

(sumber: Intermediate Accounting Dalam Persepektif yang Lebih Luas; Ahmad Syafi’i 

Syakur,2009;264) 

 

 

 

 

 

Jurnal untuk mencatat devaluasi tersebut: 

 

 

Beban depresiasi mesin setelah dilakukan devaluasi adalah sebesar: 

Rp. 42.000.000, 00 : 6 = Rp. 7.000.000,00 

 

 Sebelum Devaluasi Setelah Devaluasi Perubahan 

Harga Perolehan 100.000.000 70.000.000 (30.000.000) 

Akum.Depresiasi* 40.000.000   

40% x 70.000.000  28.000.000 12.000.000 

Nilai Buku Mesin 60.000.000 42.000.000 18.000.000 

Masa manfaat setelah revaluasi=  70.000.000 
                 X 4 tahun = 10 tahun 
     28.000.000       
Masa Penggunaan mulai 1 Januari 2004 – 1 Januari 2008                 =   4 tahun 

 
Sisa masa manfaat mesin setelah devaluasi                           =   6 tahun 

 

  
 

o  
Akumulasi Depresiasi Mesin   Rp. 12.000.000,00 

Rugi Penurunan Mesin   Rp. 18.000.000,00 
Mesin       Rp. 30.000.000,00 
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2.4.4 Penghapusan Aset Tetap 

Suatu perusahaan dapat memberhentikan aset tetapnya secara sukarela atau dengan 

cara seperti menukarkan, menjual, atau membuangnya karena sudah tidak digunakan lagi. 

Alasan perusahaan melakukan penghentian aset tetap tersebut pada umumnya adalah 

disebabkan oleh umur ekonomis aset tetap tersebut karena adanya penyusutan, kenginan 

perusahaan untuk menggantikannya dengan membeli yang baru, dan karena memang aset 

tetap tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi (rusak). 

Umumnya nilai buku aset tetap tidak sama dengan nilai aset tetap pada saat 

penghapusan sehingga akan timbul keuntungan atau kerugian (gain or loss). Alasannya, 

karena perhitungan penyusutan merupakan estimasi dari alokasi biaya bukan proses dari 

penilaian suatu aset tetap. Oleh karena itu, keuntungan maupun kerugian yang timbul 

merupakan benar-benar suatu koreksi nantinya pada laporan laba rugi pada tahun saat 

perusahaan menggunakan aset tetap tersebut sebelum adanya penghapusan. Keuntungan dan 

kerugian tersebut dilaporkan secara terpisah pada discontinued operations di laporan laba 

rugi. 

Sebagai ilustrasi pada tanggal 25 Juni 2000 PT. XYZ mencatat penyusutan mesin yang 

diperoleh dengan harga Rp. 18.000.000,00 dengan umur ekonomis 9 tahun senilai Rp. 

1.200.000,00 setiap tahunnya. Mesin tersebut terjual dengan harga Rp. 7.000.000,00. 

Sehingga, PT. XYZ mencatat penyusutan pada saat mesin tersebut terjual: 

Dr. Beban penyusutan (1.200.000/6 bulan)  600.000 

Cr. Akumulasi Penyusutan-Mesin   600.000 
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Jurnal pada saat aset tersebut terjual: 

Dr. Kas       7.000.000 

Dr. *Akumulasi Penyusutan-Mesin                   11.400.000 

Cr. Mesin         18.000.000 

 Cr. Keuntungan pada penjualan mesin         400.000 

 *{(1.200.000 x 9)+600.000} 

2.5 Distorsi Akuntansi 

Analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana angka akuntansi perusahaan 

mencerminkan realitas ekonomi dan sekaligus menjadi persyaratan penting bagi anallisis 

keuangan yang efektif. Hal ini disebabkan oleh kualitas analisis keuangan, dan kesimpulan 

yang dibuat, bergantung pada kualitas informasi akuntansi yang digunakan sebagai bahan 

mentah dari suatu analisis. Meskipun akuntansi akrual memberikan gambaran mengenai 

kinerja keuangan perusahaan dan kondisi yang tidak dapat diberikan oleh akuntansi kas, 

keterbatasannya dapat menimbulkan adanya distorsi yang mendistorsi arti ekonomis sebuah 

laporan keuangan. Analisis akuntansi merupakan proses yang digunakan analis untuk 

mengidentifikasi dan menilai distorsi akuntansi dalam laporan keuangan. Proses ini juga 

mencakup membuat penyesuaian yang dibutuhkan pada laporan keuangan untuk 

mengurangi distorsi dan membuat laporan keuangan bermanfaat untuk analisis keuangan. 

Distorsi akuntansi merupakan penyimpangan dari informasi akuntansi yang dilaporkan 

pada laporan keuangan terhadap realitas usaha yang sebenarnya. Distorsi ini timbul dari 

beberapa penyebab antara lain: sifat akuntansi akrual yang meliputi standar, kesalahan 

estimasi keseimbangan antara relevan dan andal, serta manajemen laba.  
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a. Standar Akuntansi. Standar akuntansi terkadang menyebabkan distorsi. Setidaknya 

ada tiga penyebab yang dapat diidentifikasi. Pertama, standar akuntansi merupakan 

hasil proses politik. Berbagai kelompok pemakai melakukan lobi untuk melindungi 

kepentingan pihak-pihak tertentu. Pada proses ini standar sering kali gagal 

menghasilkan informasi yang relevan. Kedua, prinsip akuntansi. Sebagai contoh 

adalah mengenai prinsip biaya historis (historical cost) yang dapat mengurangi 

relevansi neraca karena tidak mencerminkan nilai pasar suatu aset dan kewajiban 

terkini. Ketiga, konservatisme. Hal ini terkait dengan melaporkan pandangan yang 

paling tidak optimis saat menghadapi ketidakpastian pengukuran. Konservatisme 

mengurangi tingkat keandalan dan relevansi informasi akuntansi. Sebagai contoh, 

seorang akuntan sering kali menurunkan atau meghapus nilai aset yang mengalami 

penurunan nilai, tetapi jarang sekali terdapat peningkatan aset.  

b. Kesalahan Estimasi. Penggunaan estimasi ini memperbaiki kemampuan angka 

akuntansi untuk mencerminkan transaksi usaha secara tepat waktu. Namun, estimasi 

ini dapat menyebabkan kesalahan yang dapat mendistorsi relevansi angka akuntansi 

akrual. 

c. Keseimbangan Relevan dan Andal. Penekanan terhadap keandalan sering kali 

menunda pengakuan dampak dari transaksi dan kewajiban tertentu pada laporan 

keuangan hingga konsekuensi arus kas dapat diestimasi dengan layak. 

d. Manajemen Laba. Hal ini merupakan hasil akuntansi akrual yang paling 

bermasalah. Penggunaan penilaian dan estimasi dalam akuntansi akrual mengizinkan 

manajer bank untuk menggunakan informasi dalam dan pengalaman mereka untuk 

menambah kegunaan angka akuntansi. Namun, beberapa manajer menggunakan 
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kebebasan ini untuk mengubah angka akuntansi, terutama laba, untuk keuntungan 

pribadi, sehingga mengurangi kualitasnya. Manajemen laba terjadi karena beberapa 

alasan, yakni: (1) untuk meningkatkan kompensasi, (2) menghindari persyaratan 

utang, (3) memenuhi ramalan analis, dan (4) memepengaruhi harga saham. 

2.6 Hubungan Analisis Akuntansi Aset Tetap Dengan Rasio Keuangan Terkait 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa analisis akuntansi merupakan proses 

evaluasi sejauh mana angka akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi, 

termasuk untuk analisis akuntansi aset tetap dalam penelitian ini. Dalam analisis akuntansi 

aset tetap yang mengacu pada PSAK 16 ini, penulis ingin mengetahui hubungan antar 

analisis tersebut dengan rasio keuangan yang terkait dengan aset tetap untuk mengukur dan 

melihat bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Rasio-rasio keuangan 

yang terkait dengan aset tetap ini dihitung sebagai bentuk penyajian dan analisis pada aset 

tetap (Presentation and Analysis) sesuai teori yang dikemukakan oleh Kieso pada bukunya 

yang berjudul Intermediate Accounting. 

Rasio-rasio keuangan yang terkait dengan aset tetap antara lain adalah Return on Asset 

(ROA), Net Profit Margin, dan Total Asset Turnover.  

a. ROA   :  Net Income 

         Total Assets 

b. Net Profit Margin : Net Income 

     Sales 

c. Total Asset Turnover : Sales  

     Total Asset 
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a. ROA merupakan rasio keuangan yang mengukur tingkat penghasilan bersih suatu 

perusahaan dari total aset yang dihasilkan/dimiliki. 

b. NPM merupakan rasio keuangan yang mengukur laba bersih sesudah pajak 

dibandingkan dengan volume penjualannya. 

c. Total Asset Turnover  merupakan rasio keuangan yang mengukur berapa kali total 

aset perusahaan menghasilkan volume penjualan. 

Rumus-rumus rasio keuangan diatas saling berkaitan, dimana ROA didapatkan dari 

penyederhanaan rumus Net Profit Margin dan Total Asset Turover. Ilustrasinya adalah 

sebagai berikut: 

ROA   : Net Profit Margin     x     Total Asset Turnover 

 

Net Income  : Net Income x    Sales 

Total Asset    Sales   Total Asset 

 

ROA   :  Net Income 

     Total Asset 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas mengenai laporan keuangan dan  aset tetap 

penulis dapat membuat kerangka pemikirannya dalam sebuah gambar bagan dibawah ini: 

Gambar 2.3 – Bagan Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kasus pada sebuah perusahaan yang 

bergerak didalam industri penyediaan bahan bakar kendaraan atau yang lebih dikenal 

dengan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum). Penulis meneliti sebuah 

SPBU 34-15405 yang terletak di daerah Tangerang, lebih tepatnya yang berlokasi di Jalan 

Ir.H.Djuanda KM 3, Ciputat Timur-Tangerang Selatan, 15419. SPBU ini memiliki sekitar 

26 karyawan sudah termasuk karyawan yang tergabung dalam manajemen pengelolaan 

SPBU tersebut. Jenis bahan bakar yang dijual adalah jenis Premium, Solar, dan Pertamax. 

 Penulis melakukan penelitian ini sejak awal bulan April 2010. Penelitian ini 

merupakan penelitian studi kasus, dimana penelitian ini ditujukan kepada suatu lembaga 

atau perusahaan tertentu yang kemudian akan diuraikan keadaan umum dari perusahaan atau 

lembaga tersebut, sehingga bersifat deskriptif. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan 

pada akuntansi aset tetap sesuai PSAK 16 (revisi 2007) yang dimiliki oleh SPBU 34-15405 

serta pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan. Karena penulis melihat bahwa aset 

tetap yang dimiliki oleh SPBU tersebut cukup besar nilainya melihat fenomena yang terjadi 

yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak adanya pencatatan harga perolehan bangunan 

dan peralatan yang dibeli secara gabungan (lump-sum) pada tahun 2007 dan tidak adanya 

perhitungan maupun pencatatan penyusutan aset tetap sehingga, memiliki resiko yang cukup 

besar pula pada penyajian laporan keuangan yang disajikan menjadi tidak wajar.  

Jenis aset tetap yang dimiliki oleh SPBU 34-15405 ini antara lain seperti tanah, 

bangunan, mesin-mesin yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari dalam 
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penjualan bahan bakar, dan aset tetap lainnya berupa inventaris kantor seperti meja, kursi, 

dan komputer. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian Exploratory yang bertujuan untuk menelaah 

suatu fenomena atau permasalahan yang ada, bentuk dari penelitian ini adalah studi kasus, 

dan metode analisis data yang dilakukan penulis menganalisis, mengkaji, dan menyusun 

kembali laporan keuangan SPBU 34-15405 kemudian laporan tersebut dianalisis kembali 

oleh penulis. Pada penelitian ini penulis tidak menggunakan uji statistik sehingga bersifat 

deskriptif lebih tepatnya deskriptif kualitatif-kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya 

kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang 

berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah 

berlangsung. Furchan (2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian 

dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang 

diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada 

penelitian eksperimen. 

Penulis melakukan pengolahan data sendiri termasuk dalam menyusun laporan keuangan 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Karena penulis menilai bahwa laporan 

keuangan yang diberikan belum memenuhi standar akuntansi yang berlaku umum, sehingga 

laporan keuangan yang diberikan responden tersebut hanya sebagai acuan dan tambahan 

informasi bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.  
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data primer dan data 

sekunder. Data primer didapatkan penulis dengan cara mendatangi langsung objek 

penelitian, kemudian melakukan beberapa teknik pengumpulan data lainnya yaitu 

wawancara. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber 

tertentu, penulis mendapatkannya dari laporan keuangan objek penelitian yaitu laporan 

keuangan SPBU 34-15405 periode 2009. Tujuan yang diharapkan dengan melakukan 

penelitian ini adalah selain untuk memperoleh data juga sebagai bahan masukan atau 

informasi langsung dari responden. Responden yang diwawancara oleh peneliti adalah 

karyawan bagian keuangan yang tergabung dalam manajemen pengelolaan SPBU 34-15405.  

Teknik pengumpulan data yang pertama yang dilakukan penulis adalah dengan 

membaca, mengamati, serta mempelajari semua informasi yang terdapat dalam laporan 

keuangan. Selain itu, penulis juga mengambil dan mengutip banyak informasi dari beberapa 

referensi buku, literatur, jurnal, skripsi, dan informasi lainnya yang terkait dengan penelitian 

dengan penelusuran melalui internet, termasuk membaca tentang Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku  yaitu PSAK 16 (Revisi 2007) tentang Aset 

Tetap yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yang kedua yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan 

wawancara (interview) langsung karyawan bidang keuangan (manajemen pengelolaan 

SPBU) sebagai responden melalui tanya jawab langsung yang dianggap layak untuk 

memberikan informasi terkait dengan penelitian. Responden memberikan informasi yang 

dibutuhkan terkait dengan penelitian, seperti bentuk-bentuk laporan keuangan yang disusun 

setiap bulannya, data-data mengenai nama-nama aset tetap, standar akuntansi yang selama 

ANALISIS AKUNTANSI..., Indah Lestari Purwoko, Ak.-IBS, 2010



58 
 

 

ini digunakan dan mendasari pihak manajemen dalam melakukan penyusunan laporan 

keuangan, nama-nama karyawan yang bekerja serta deskripsi pekerjaannya yang nantinya 

membantu penulis dalam membuat struktur organisasi, dan informasi lainnya.  

3.3 Metode Analisis Data 

Karena bentuk penelitian ini adalah studi kasus dan termasuk dalam jenis penelitian 

Exploratory sehingga, sifatnya adalah deskriptif karena tujuannya adalah untuk menelaah 

permasalahan yang terjadi. Dalam menganalisis data penulis tidak menggunakan analisis 

statistik sama sekali. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah dengan 

menganalisis data-data yang telah didapatkan dan juga menyusun dan mengkaji kembali 

laporan keuangan SPBU 34-15405 periode 2009 melalui Microsoft Excel 2007. Baik data 

primer yaitu wawancara maupun data sekunder yaitu laporan keuangan SPBU 34-15405 

sebagai objek penelitian dijadikan penulis sebagai acuan dalam menyusun kembali laporan 

keuangan sebagai hasil atau pembahasan penelitian. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

     Dalam penelitian kali ini penulis melakukan studi kasus pada sebuah perusahaan 

perorangan yang bergerak dalam bidang pengadaan atau jual beli bahan bakar minyak 

(BBM) yaitu SPBU 34-15405. SPBU 34-15405 ini berlokasi di Jalan Ir.H.Juanda KM 3 No. 

70, Ciputat Timur-Tangerang Selatan, 15419. Sejak Agustus 2007 lalu SPBU 34-15405 ini 

resmi dimilki oleh H.S Pudjo Purwoko yang merupakan ahli waris dari pemilik tanah dari 

bangunan SPBU ini yakni Raden Soekarto. Sejarah berdirinya SPBU 34-15405 sebelum 

resmi dimiliki oleh H.S Pudjo Purwoko diawali dengan akta No.11 dari notaris Ali Harsoyo, 

SH pada tanggal 17 September 1981, PIHAK PERTAMA yaitu Raden Soekarto S.W selaku 

pemilik tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) No.93 di Desa Pisangan Ciputat, Tangerang 

Selatan (Jl.Ir.H.Juanda km3 No.70) memberikan kuasa kepada H.Triwiryatmo, SH sebagai 

PIHAK KEDUA untuk menggunakan tanah tersebut sebagai SPBU 34-0227. Setelah itu 

disusun perjanjian sewa-menyewa No.19 dengan jangka waktu 25 tahun terhitung sejak 15 

Oktober 1981 - 14 Oktober 2006 yang tercantum dalam pasal 1 pada Surat Perjanjian 

Pengalihan Hak dan Penyerahan Hak yang berbunyi:  

“Terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, maka hak-hak atas 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) 34-15405 
(semula 34-0227) tersebut di atas telah beralih dari PIHAK PERTAMA 
kepada PIHAK KEDUA, sehingga dengan demikian terhitung sejak 
ditandatanganinya perjanjian ini segala keuntungan yang diperoleh 
dan/atau kerugian yang diderita atas SPBU tersebut di atas menjadi hak 
dan/atau tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.” 

Dengan adanya swastanisasi yang berarti menjadi milik pribadi bukan pertamina lagi 

berdasarkan Surat Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak atas SPBU 
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No.0914/F3000/93-S3 dari Pertamina kepada H.Triwiryatmo sebagai pengelola SPBU 

dengan jangka waktu 20 tahun terhitung sejak 25 Januari 1993 - 24 Januari 2013 diatas 

tanah hak milik Raden Soekarto seluas 2.350 m² SHM (Sertifikat Hak Milik) No.694. 

Kemudian berdasarkan surat dari Pertamina UPPDN III No.3885/F3000/2000-S3 perihal 

nomor SPBU, maka diberitahukan mulai 1 Januari 2000 No.SPBU semula 34-0227 menjadi 

SPBU 34-15405. 

Sehubungan dengan telah habisnya masa kontrak perjanjian sewa-menyewa lahan 

SPBU dari pemilik tanah Raden Soekarto dengan penyewa/pengelola SPBU H.Triwiryatmo 

pada tanggal 14 Oktober 2006, maka selanjutnya oleh ahli waris Raden Soekarto yakni H.S 

Pudjo Purwoko izin pengelola SPBU 34-15405 oleh H.Triwiryatmo diambil alih 

pengelolaanya oleh H.S Pudjo Purwoko hingga akhir masa kontrak dengan Petamina tanggal 

23 Januari 2013. Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak dicatat dihadapan notaris 

Sofiani, SH tercantum didalam legalisasi No.02/leg/II/2007, pada tanggal 12 Februari 2007 

di Ciputat, Tangerang. 

SPBU ini memiliki total karyawan sebanyak 26 orang karyawan yang terdiri dari: 

a. 1 orang Kepala SPBU (Manajer Keuangan) 

b. 1 orang Staf Administrasi dan Keuangan 

c. 1 orang Kepala Pengawas SPBU 

d. 1 orang Staf Logistik 

e. 4 orang Shift Leader 

f. 16 orang Operator 

g. 2 orang Office Boy 
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4.1.1  Jenis-Jenis Aset Tetap Yang Dimiliki SPBU 34-15405 

Jenis-jenis aset tetap yang dimiliki oleh SPBU 34-15405 antara lain: 

a. Bangunan  

Bangunan pada SPBU 34-15405 merupakan bangunan yang dibangun melalui proses 

renovasi yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2007 di atas tanah seluas 2.350 m². 

Bangunan ini diperkirakan mempunyai umur ekonomis selama 20 tahun. Bangunan 

disini termasuk bangunan kantor, bangunan gudang, bangunan mushola, bangunan 

untuk ruang loker, bangunan untuk toilet umum, dan bangunan ruangan untuk 

penempatan Genset. Perkiraan atas bangunan dicatat sebagai pengeluaran dalam 

rangka perolehan suatu bangunan sampai bangunan tersebut siap untuk digunakan 

untuk kegiatan operasional SPBU 34-15405. 

b. Genset 

Genset merupakan suatu alat atau mesin yang digunakan untuk menghindari bahkan 

digunakan sebgai sebagai solusi dari adanya pemadaman listrik yang dapat terjadi 

seawaktu-waktu. Mengingat SPBU 34-15405 ini beroperasi 24 jam dalam satu hari, 

sehingga apabila listrik sewaktu-waktu padam dengan adanya Genset ini kegiatan 

operasional SPBU ini dapat tetap berjalan. Mesin Genset ini dinyalakan satu sampai 

dua kali seminggu tanpa diberi beban apapun dengan tujuan untuk menjaga sirkulasi 

oli, sehingga seluruh komponen Genset lebih tahan lama. 

c. Mesin Dispenser Freme 2 Nossel 

Mesin ini termasuk dalam kategori PRIME 6003 Double Hoses Electronic 

dispensing pump. Mesin ini digunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak 

(bensin) melalui pipa dispenser dari mesin dispenser ke dalam tangki mobil untuk 
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menampung bahan bakar. Mesin dispenser ini dinamakan jenis 2 Nossel karena 

hanya dapat memuat satu jenis bahan bakar minyak (bensin saja) tidak dapat memuat 

lebih dari satu jenis bahan bakar minyak. Mesin ini termasuk dalam jenis peralatan 

SPBU yang digunakan untuk kegiatan operasional teknis pada SPBU sehari-hari. 

d. Mesin Dispenser Freme 4 Nossel 

Mesin ini termasuk dalam kategori PRIME 6004 Four Hoses Electronic dispensing 

pump. Mesin ini juga sama kegunaannya dengan Dispenser Freme 2 Nossel, yaitu 

untuk memindahkan bahan bakar ke dalam tangki mobil untuk menampung bahan 

bakar. Hanya saja perbedaanya terletak pada kapasitas yang dimiliki oleh dispenser 

ini berbeda dengan yang sebelumnya. Dispenser ini dapat memuat dua jenis bahan 

bakar minyak (bensin). Pada SPBU 34-15405 ini memiliki satu mesin Dispenser 2 

Nossel dan dua Dispenser 4 Nossel. Pada Dispenser 2 Nossel memuat jenis bahan 

bakar minyak Premium saja, sedangkan Dispenser 4 Nossel yang pertama memuat 

Solar dan Premium, dan yang kedua memuat Premium dan Pertamax. Mesin ini juga 

termasuk dalam jenis peralatan SPBU yang digunakan untuk kegiatan operasional 

teknis pada SPBU sehari-hari. 

e. SUBMERSIBLE PUMP 1.5 HP 

Adalah jenis pompa pendorong yang digunakan untuk mendorong bahan bakar 

minyak dari tangki pendam ke mesin dispenser. Pompa ini dapat digunakan untuk 

semua jenis mesin dispenser. 

f. EMERGENCY VALVE 

Alat yang biasa digunakan untuk sistem pengereman trailer (trailer brake system). 

Alat ini dipasang dalam mesin dispenser, baik Nossel 2 maupun Nossel 4. Tujuannya 
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adalah untuk mencegah kebakaran pada mesin dispenser jika sewaktu-waktu terjadi 

kebocoran. 

g. Alat Pemadam Kebakaran 

Merupakan alat untuk pertolongan pertama yang berguna untuk memadamkan api 

jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. 

h. Aset Tetap Lainnya 

Aset tetap lainnya yang dimaksud adalah semua peralatan (inventaris) kantor yang 

digunakan untuk kegiatan administrasi SPBU sehari-hari yang memiliki umur 

ekonomis lebih dari satu tahun, yaitu berbagai jenis mebel kantor seperti meja tamu, 

meja iddler, meja direktur, meja administrasi dan berbagai jenis kursi dan sofa, 

mesin-mesin kantor seperti komputer, printer, mesin fax, mesin pendeteksi uang dan 

kalkulator. Perkiraan atas aset tetap lainnya ini adalah beban yang dikeluarkan untuk 

memperoleh semua peralatan kantor (inventaris) yang telah disebutkan diatas. 

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya 

harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai 

tunainya dan diakui pada saat terjadinya seperti teori pada basis akrual. Jika pembayaran 

untuk suatu aset ditangguhkan hingga melampaui jangka waktu kredit normal, perbedaan 

antara nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode 

kredit kecuali dikapitalisasi sesuai dengan perlakuan alternatif yang diizinkan dalam PSAK 

26 mengenai Biaya Pinjaman. Biaya perolehan yang dimaksud adalah termasuk harga 

perolehan dari aset tersebut. Adapun rincian harga perolehan dari aset tetap yang terdapat 

pada SPBU 34-15405: 
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Tabel 4.1 – Tabel Harga Perolehan Aset Tetap SPBU 34-15405 

NO JENIS ASET TETAP HARGA PEROLEHAN 
1 Bangunan Rp. 1.750.000.000,00 

2 Genset Rp.      45.000.000,00 

3 Mesin Dispenser Freme 2 Nossel Rp.      70.000.000,00 

4 Mesin Dispenser Freme 4 Nossel Rp.    194.000.000,00 

5 SUBMERSIBLE PUMP 1.5 HP Rp.      52.000.000,00 

6 EMERGENCY VALVE Rp.        9.000.000,00 

7 Alat Pemadam Kebakaran Rp.      25.000.000,00 

8 Aset Tetap Lainnya Rp.      22.321.900,00 

(Sumber: Invoice No. 001653 tanggal 03 Juli 2007 PT. Gita Libra Abadi) 

Tabel 4.2 – Tabel Umur Ekonomis Aset Tetap SPBU 34-15405 

NO JENIS ASET TETAP UMUR EKONOMIS (tahun) 
1 Bangunan 20  

2 Genset 8 

3 Mesin Dispenser Freme 2 Nossel 8 

4 Mesin Dispenser Freme 4 Nossel 8 

5 SUBMERSIBLE PUMP 1.5 HP 8 

6 EMERGENCY VALVE 8 

7 Alat Pemadam Kebakaran 8 

8 Aset Tetap Lainnya 4 

(Sumber: Asumsi Manajemen Keuangan SPBU 15405) 
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4.1.2  Perolehan Aset Tetap Pada SPBU 34-15405 

Aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset 

tetap semacam itu, walaupun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomis masa 

depan dari suatu aset tetap yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh 

manfaat ekonomis masa depan dari aset yang lain. Dalam keadaan ini, perolehan aset tetap 

semacam ini memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset, karena aset tersebut 

memungkinkan entitas memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang lebih besar dari 

aset-aset terkait dibandingkan dengan manfaat ekonomis yang dihasilkan seandainya aset 

tersebut tidak diperoleh. 

Ada dua macam cara perolehan aset tetap pada SPBU 34-15405, yaitu: 

1. Aset yang dibangun terlebih dahulu.  

Aset yang dimaksud dalam hal ini adalah bangunan yang menjadi satu kesatuan 

menjadi SPBU 34-15405. Aset ini dibangun oleh pihak ketiga yaitu kontraktor dari PT. 

LOHBENER PERSADA berdasarkan surat perjanjian kerja No.006/LP-SPK/III/2007. Aset 

yang dibangun oleh kontraktor adalah termasuk kategori aset yang  dibangun sendiri. Setiap 

aset yang dibangun ini telah dibuatkan susunan/komponen biayanya seperti biaya bahan, 

biaya peralatan dan biaya lainnya.  

Bangunan SPBU 34-15405 ini dibangun oleh pihak lain yaitu PT. LOHBENER 

PERSADA sebagai kontraktor atau pihak yang bersedia membangun bangunan SPBU pada 

tanggal 1 Maret 2007. Penentuan harga perolehan aset tersebut (bangunan) adalah sebesar 

nilai terkecil antara total biaya yang terserap untuk aset tersebut dengan harga pasarnya atau 

harga yang diberikan oleh pihak lain. Sehingga, jurnal yang dicatat pada saat perolehan aset 

tersebut: 
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Aset tetap-Bangunan    1.750.000.000 

  Kas      1.750.000.000  

2. Aset yang dibeli dalam bentuk siap pakai  

Aset yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset yang dibeli dalam bentuk siap 

pakai atau digunakan untuk kegiatan usaha maupun operasional SPBU 34-15405 sehari-hari. 

Perkiraan investasinya berdasarkan pada rencana kebutuhan dan kegunaannya untuk 

operasional SPBU. Contoh aset tetap yang dapat digunakan langsung atau siap pakai antara 

lain seperti berbagai peralatan termasuk didalamnya mesin-mesin untuk kegiatan 

operasional sehari-hari, dan peralatan (inventaris) kantor seperti kursi, meja, komputer, dan 

lain-lain. Karena semua aset yang dibeli dalam bentuk siap pakai ini diperoleh secara tunai, 

maka pencatatanya adalah sama dengan aset yang dibangun terlebih dahulu seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. 

4.1.3 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap  

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap pada SPBU 34-15405 pada tahun 2009 

adalah biaya-biaya untuk menjaga manfaat ekonomis aset tetap pada masa yang akan datang 

yang diharapkan dapat mempertahankan standar kinerja semula suatu aset seperti biaya 

pemeliharaan dan reparasi (sevicing) dan turun mesin (overhauling). Pengeluaran semacam 

ini disebut revenue expenditure dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.  

Pada tanggal 7 juli tahun 2009 tercatat terdapat biaya yang dikeluarkan untuk 

pemeliharaan dan reparasi (perbaikan) salah satu mesin (peralatan) yaitu mesin pompa 

dispenser sebesar Rp. 750.000,00 berdasarkan Invoice No. 002698.  
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Jurnalnya yang dicatat adalah: 

Dr. Beban Reparasi dan Pemeliharaan-Flexible Inlet  750.000 

Cr. Kas        750.000 

4.1.4 Komponen Laporan Keuangan Pada SPBU 34-15405 

 SPBU 34-15405 setiap bulannya menyusun laporan keuangan yang disebut laporan 

operasional. Laporan ini terbilang sedikit berbeda dengan laporan keuangan yang biasa 

ditemukan pada perusahaan manufaktur. Perbedaanya terlihat dari bentuk laporan dan jenis 

laporan. Komponen laporan keuangan tersebut antara lain: 

a. Laporan Stok (Persediaan Bahan Bakar Minyak) 

Yaitu laporan yang memuat informasi mengenai persediaan Bahan Bakar Minyak 

(BBM) yang terdiri dari Premium, Solar, dan Pertamax. Laporan ini memuat 

informasi mengenai persediaan BBM per liter dari masing-masing jenis BBM, Harga 

Pokok Penjualan per liter, dan Harga Jual per liter. Terdapat empat tabel penting 

yang dimuat dalam laporan ini yaitu: 

1. Stock awal masing-masing jenis BBM, 

2. Rekapitulasi penjualan jenis-jenis BBM, 

3. Stock akhir masing-masing BBM, 

4. Rekapitulasi susut masing-masing jenis BBM. 

b. Neraca 

Neraca merupakan suatu laporan untuk memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan perusahaan pada saat waktu tertentu (waktu pada saat menyusun neraca). 

Neraca ini memuat pos-pos aset termasuk aset tetap didalamnya dan kewajiban pada 

SPBU 34-15405 periode 2009. 
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c. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang penting yang diperlukan oleh perusahaan 

sebagai ukuran dalam melakukan analisis keuangan perusahaan. Laporan ini memuat 

pos-pos pendapatan dan beban yang terjadi yang berakhir pada setiap periode 

akuntansi. Laporan laba rugi pada SPBU 34-15405 ini pada pos pendapatan yang 

terdiri dari pendapatan operasional dan non operasional. Sedangkan pada pos beban 

memuat biaya-biaya yang dikeluarkan dan digunakan perusahaan untuk kegiatan 

operasional SPBU. 

d. Laporan Perubahan Modal Kerja 

Laporan ini merupakan laporan yang menjelaskan tentang perubahan ekuitas 

perusahaan. Karena SPBU 34-15405 merupakan perusahaan perseorangan, sehingga 

laporan yang disusun merupakan laporan perubahan modal. Laporan perubahan 

modal kerja ini memuat informasi mengenai modal, laba bersih pada akhir periode 

akuntansi, pengambilan pribadi pemilik, dan penambahan modal pemilik. 

e. Laporan Rekap Penjualan BBM 

Laporan ini berisi tentang rekap atau total seluruh pendapatan, khususnya 

pendapatan operasional dari penjualan masing-masing jenis bahan bakar minyak 

(bensin) yang disusun setiap bulan. 

f. Laporan Arus Kas 

Laporan ini terdiri dari saldo kas di perusahaan (cash on hand) dan saldo rekening 

bank yang dimiliki oleh SPBU 34-15405. Laporan ini memberikan informasi 

mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai kemampuan 

perusahaan untuk menggunakan kas tersebut 
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4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Penyajian Laporan Keuangan Sebelum Adanya Analisis 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa SPBU 34-15405 sejak awal 

beroperasi dan dimiliki resmi oleh H.S Pudjo Purwoko setelah dilakukannya renovasi yaitu 

Agustus 2007, setelah melihat bentuk laporan keuangannya sesuai dengan rumusan 

permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, ditemukan bahwa adanya kesalahan 

pencatatan perolehan aset tetap. Harga perolehan aset tetap yang tercatat pada neraca belum 

ditambahkan dengan harga perolehan aset pada saat dibeli secara gabungan pada Februari 

2007. Kemudian pada neraca dan laporan laba ruginya belum ada perhitungan penyusutan 

aset tetapnya. Sehingga, pada neraca tidak ada akumulasi penyusutan dari aset tetap dan 

pada laba rugi tidak ada beban penyusutan aset tetap yang seharusnya ada dan dihitung 

secara periodik sesuai metode penyusutan pada standar akuntansi yang berlaku umum.  

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen SPBU 34-15405 disebut juga 

laporan operasional. Laporan tersebut disusun setiap bulan dan tidak dijadikan laporan 

keuangan tahunan. Oleh karena itu, sebelum penulis menganalisa lebih jauh mengenai 

laporan keuangan pada SPBU ini, penulis membuat terlebih dahulu laporan keuangan ke 

dalam bentuk tahunan dari laporan keuangan yang sudah ada. Laporan keuangan yang 

penulis dapatkan dari manajemen keuangan SPBU hanya dijadikan acuan penulis. Hal 

tersebut dilakukan penulis agar memudahkan penulis dalam membaca, mengkaji, dan 

menganalisa permasalahan yang ada. 

Setelah penulis melakukan wawancara langsung dengan salah satu karyawan bidang 

keuangan yaitu Bapak Santoso (manajer keuangan) SPBU 34-15405 menyebutkan bahwa 

SPBU ini tidak melakukan perhitungan penyusutan pada aset tetapnya dengan alasan bahwa 
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SPBU 34-15405 ini baru saja berdiri sejak Agustus 2007 setelah dilakukan renovasi dan 

ingin mengejar target pendapatan (income) tertentu agar segera mendapatkan sertifikasi 

PASTI PAS. PASTI PAS merupakan sertifikasi  peningkatan level suatu SPBU dari level C 

ke B kemudian dari level B ke A yang dilakukan secara bertahap serta berfokus utama pada 

jaminan kuantitas, kualitas,dan pelayanan. Hanya SPBU yang memenuhi syarat tertentu 

yang dapat mendapatkan sertifikasi PASTI PAS ini. Menurut Bapak Santoso, prospek dari 

sebuah SPBU menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pencapaian logo PASTI PAS 

tersebut yang dapat terlihat dari laba yang dihasilkan. Hal tersebut dapat terlihat dari laporan 

keuangan perusahaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk melihat nilai dari suatu 

perusahaan. Sehingga, menurutnya perhitungan penyusutan aset tetap hanya akan 

menambah biaya yaitu beban penyusutan pada laporan laba rugi  secara periodik dan aset 

tetap pada SPBU ini akan terlihat lebih kecil nilainya karena dicatat sebesar nilai buku 

(harga perolehan – akumulasi penyusutan). Oleh karena itu, apabila ada perhitungan 

penyusutan aset tetap tidak akan terlihat laba bersih SPBU yang optimal seperti tujuan yang 

diinginkan perusahaan, dan laba perusahaan akan terlihat lebih kecil. Walaupun seharusnya 

perhitungan penyusutan tersebut harus tetap dilakukan agar laporan keuangan yang bukan 

hanya dinilai wajar, tetapi juga memenuhi standar akuntansi yang berlaku umum. 

Berikut ini adalah penyajian nilai aset tetap dan Akun terkait (dari Neraca dan Laporan 

Laba Rugi) SPBU 34-15405 periode 2009 sebelum adanya perbaikan pada perlakuan 

akuntansi aset tetapnya 
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Tabel 4.3 – Tabel Penyajian Nilai Aset Tetap Sebelum Adanya Analisis Pada 

Akuntansi Aset Tetap 

Pos-Pos Nilai 

ASET   

Aset Lancar:   

Kas                                  111,237,185.00  

Kas Pada Bank:   

Bank Mandiri                                           87,062,055  

Bank BCA                                             5,815,801  

Total Kas                                        204,115,041  

Persediaan dalam tangki pendam:   

Premium (99326 Ltr x 4320)                                        429,088,320  

Solar (45862 Ltr x 4320)                                        198,125,660  

Pertamax (12960Ltr x 6075)                                        429,088,320  

Jumlah Persediaan                                        705,946,105  

    

Aset tetap:   

Harga Perolehan   

Tanah                                     1,139,274,125  

Bangunan                                     1,750,000,000  

Peralatan SPBU:   

Genset                                           45,000,000  

Mesin Dispenser Freme 2 Nossel                                           70,000,000  

Mesin Dispenser Freme 4 Nossel*                                        194,000,000  

SUBMERSIBLE PUM 1.5 HP*                                           52,000,000  

EMERGENCY VALVE*                                             9,000,000  

Alat pemadam kebakaran                                           25,000,000  

Jumlah Peralatan SPBU                                        395,000,000  

    

Aset tetap lainnya                                           22,321,900  

    

Jumlah Peralatan SPBU dan aset tetap lainnya                                        417,321,900  

    

Jumlah Harga Perolehan                                     3,306,596,025  

    

Akumulasi Penyusutan BBM                                           76,791,175  

    

Jumlah Aset                                     4,139,865,996  

(Sumber: Penyusunan laporan keuangan pada Microsoft Excel 2007) 
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Tabel 4.4 –Penyajian Laporan Laba Rugi Sebelum Adanya Analisis Pada Akuntansi 

Aset Tetap 

SPBU 34-15405   

LABA RUGI   

LAPORAN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2009   

Pendapatan Operasional                           10,896,710,900  

Pendapatan Non Operasional                                         517,333  

Jumlah Pendapatan                           10,897,228,233  

Harga Pokok Penjualan                           10,452,143,780  

Laba Kotor                                445,084,453  

    

Beban-beban:   

Beban Pegawai                                 156,279,000  

Beban Kantor                                   28,634,050  

Beban Operasional                                   20,752,000  

Beban Pemeliharaan                                   14,453,500  

Beban Umum                                      5,789,000  

Beban Lain-lain                                   57,648,937  

Beban Penyusutan BBM                                   81,917,465  

Jumlah Beban-beban                                365,473,952  

    

Laba sebelum Pajak                                   79,610,501  

    

PPH Final                                   33,001,200  
Laba (Rugi) Setelah Pajak                                   46,609,301  

(Sumber: Penyusunan laporan keuangan pada Microsoft Excel 2007) 

Dapat kita lihat bahwa pada Tabel 4.3 nilai aset tetap yang dimiliki oleh SPBU 34-

15405 ini tercatat sebesar harga perolehan yaitu sebesar Rp. 3.306.569.025,00. Jumlah 

tersebut belum ditambahkan dengan harga perolehan pada saat dibeli secara gabungan 

(lumpsum) yaitu Rp 350.000.000,00 khususnya untuk aset bangunan dan peralatan.  
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Sehingga, jurnal pada tahun 2007 tercatat sebagai berikut (dalam rupiah): 

Dr. Bangunan    1.750.000.000 

Dr. Tanah    1.139.274.125 

Dr. Peralatan       395.000.000 

 Cr. Kas      3.284.274.125 

Dan jurnal pembelian aset tetap secara gabungan (lumpsum) saat itu sebagai berikut: 

3 Juli 2007 (dalam rupiah): 

Dr. Aset Tetap        350.000.000 

Cr. Kas         350.000.000 

Jurnal pencatatan pembelian aset tetap secara gabungan (lump-sum) tersebut 

seharusnya dicatat setelah adanya perhitungan alokasi harga perolehan untuk masing-masing 

jenis aset tetap sesuai dengan teori akuntansi aset tetap saat diperoleh secara gabungan 

(lump-sum). Sehingga, diperoleh harga perolehan untuk bangunan dan peralatan yang ketika 

dijumlah totalnya adalah sebesar Rp. 350.000.000,00. 

Kedua adalah nilai aset tetap yang dicatat sebesar harga perolehannya saja dan belum 

dikurangi akumulasi penyusutan. Sehingga, terlihat bahwa nilai perolehan aset tetap nilainya 

sangat besar yaitu  Rp 3.306.569.025.00, dan nilai asetnya menjadi Rp. 4.139.865.996,00. 

Sedangkan pada Tabel 4.4 yaitu laporan laba rugi, tidak disajikan adanya beban 

penyusutan aset tetap sehingga beban yang tercatat pada laporan laba rugi tersebut sebesar 

Rp. 365.473.952,00 . Padahal seharusnya lebih besar dari angka tersebut karena beban 

penyusutan aset tetap belum diperhitungkan. Dan laba bersih tercatat sebesar Rp. 

46.609.301,00. Apabila beban penyusutan aset tetap diperhitungkan laba yang tercatat 
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menjadi lebih kecil atau bahkan mengalami kerugian karena tergantung besarnya beban 

penyusutan yang dihitung. 

4.3 Pembahasan Masalah 

4.3.1 Penyajian Laporan Keuangan Pada Akun Terkait Setelah Adanya Analisis 

Harga perolehan bangunan adalah Rp. 65.840.000,00 (80m² x 823.000) 823.000 

merupakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) bangunan tahun 2010 berdasarkan SPP terhutang 

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dijadikan penulis sebagai dasar untuk menentukan 

nilai wajar (fair value) bangunan. Sedangkan untuk peralatan yang berupa mesin pompa 

dispenser sebesar Rp. 50.000.000,00 nilai tersebut berdasarkan harga pasar mesin pompa 

dispenser dengan jenis yang sama yaitu Nossel 2 tahun 2010 yang dijadikan penulis untuk 

menentukan nilai wajar (fair value) mesin tersebut. Sehingga, baik bangunan maupun 

peralatan berupa mesin pompa Nossel 2 tersebut menggambarkan nilai yang sebenarnya. 

Harga perolehan saat dibeli secara gabungan (lump-sum) sebesar Rp. 350.000.000,00. Pada 

12 Februari 2007 alokasi harga perolehan aset adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 – Tabel Perhitungan Alokasi Harga Perolehan Aset Tetap 

Jenis Harta Nilai Taksiran Perhitungan Alokasi Jumlah Alokasi 

(Rp) 

Bangunan       65.840.000 *65,8/115,8 x  350.000.000   198.877.375 

Peralatan       50.000.000  *50/115,8   x  350.000.000   151.122.625 

Jumlah     350.000.000 

*pembulatan 
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Berdasarkan tabel perhitungan alokasi harga perolehan diatas maka jurnal yang seharusnya 

dicatat pada 12 Februari 2007 (dalam rupiah) adalah: 

Dr. Bangunan       198.877.375 

Dr. Peralatan-mesin pompa nossel 2    151.122.625 

Cr. Kas      350.000.000  

Kedua aset tetap tersebut dalam pengungkapannya tetap diakui sebagai bangunan dan 

peralatan seperti yang tersaji dalam neraca. Berikut penyajian nilai aset dan akun terkait 

setelah adanya perbaikan pada akuntansi aset tetapnya: 

Tabel 4.5 –Pengaruh Akuntansi Aset Tetap Terhadap Penyajian Laporan Keuangan 

Pada Akun-Akun Terkait 

Pos-Pos 
Pengukuran Perusahaan (Historical 

Cost) 
PSAK 16 (Fair Value) 

Aset Tetap   
 

   3,306,596,025  
 

3,485,963,000   
Akumulasi 
Penyusutan   

 
285,964,462  

 
55,781,250                        

Aset Tetap (Net)   
 

3,020,631,563  
 

               
3,430,181,750    

Total Aset   
 

   4,139,865,996  
 

               
4,417,034,071    

Ekuitas   
 

   1,819,596,389  
 

               
1,785,048,066    

Laba Bersih   
 

         46,609,301  
 

2,900,167                              

Beban-Beban            365,473,952    
                  

421,255,202    

(Sumber: Microsoft Excel 2007) 

Dapat kita lihat setelah adanya perbaikan dan analisis akuntansi aset tetap mengacu 

pada PSAK 16 terlihat bahwa nilai perolehan aset tetap adalah Rp. 3.485.963.000  yang 

diukur menggunakan nilai wajar (fair value) dari harga perolehan aset tetap yang semula 

sebesar Rp. 3.306.569.025,00 yang diukur menggunakan nilai historis (historical cost) 
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(sebelum adanya perhitungan akumulasi penyusutan). Angka tersebut sudah ditambahkan 

dengan perolehan aset yang dibeli secara lump-sum pada tahun 2007. 

 Terdapat perubahan pola pikir (mind-set) dalam pengukuran perolehan aset tetap 

menurut PSAK 16 sebagai wujud dari ketentuan transisi dalam PSAK 16 yang menyebutkan 

bahwa seluruh saldo penilaian kembali aset tetap diukur menggunakan nilai wajar (fair 

value), sehingga menggambarkan nilai yang sebenarnya dan lebih relevan yang kaitannya 

dengan pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan termasuk tanah. 

Sehingga, tidak dihitung kembali penyusutannya kecuali untuk tiga jenis aset tetap yang 

diukur menggunakan historical cost antara lain: mesin pompa dispenser Nossel 4, 

Emergency Valve, dan Submersible Pump 1.5 HP. Ketiga mesin tersebut tidak menggunakan 

nilai wajar karena tidak dapat diketahui secara pasti berapa nilai wajarnya. Hal itu diketahui 

penulis setelah melakukan wawancara langsung dengan para pemilik SPBU lain di Jakata. 

Mesin-mesin tersebut relatif sangat kecil permintaanya di pasar serta tidak dijual secara 

bebas di masyarakat karena penggunaanya yang sangat spesifik. Seperti mesin pompa 

dispenser Nossel 4 ini tidak diketahui nilai wajarnya karena mesin ini relatif baru dan mahal. 

Belum ada data pasti yang menggambarkan nilai wajar mesin ini. 

Pada Tabel 4.5 juga terlihat bahwa setelah dihitung penyusutan aset tetap, didapatkan 

akumulasi penyusutan sebesar Rp55.781.250,00. Angka tersebut didapatkan dari 

perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) yang 

menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak 

berubah (IAI, 2007; hal 16.19 ; Par: 65). Nilai residu aset tetap telah dihitung berdasarkan 

asumsi manajemen SPBU 34-15405. Namun, ada asumsi lain yang terkait dengan pemilihan 

metode penyusutan, yaitu: 

ANALISIS AKUNTANSI..., Indah Lestari Purwoko, Ak.-IBS, 2010



77 
 

 

a. Nilai guna ekonomis suatu aset tetap, khususnya aset tetap berwujud akan menurun 

secara proporsional karena berlalunya waktu, 

b. Biaya reparasi dan pemeliharaan tiap periode jumlahnya relatif konstan, 

c. Pemanfaatan aset tetap tiap periode relatif konstan. 

Sehingga, beban penyusutan dihitung dengan cara: 

Tarif Penyusutan : 100% / n, dimana n adalah umur ekonomis aset tetap 

Beban Penyusutan : Tarif penyusutan (%) x (harga perolehan – nilai residu) 

 Berikut adalah nama jenis mesin (peralatan) yang dihitung penyusutannya beserta masa 

manfaat (umur ekonomisnya): 

  Jenis Mesin    Masa Manfaat 

a. Mesin pompa dispenser Nossel 4   8 

b. Emergency Valve     8 

c. Submersible Pump 1.5 HP    8 

   
Jurnal penyusutan aset tetap yang dicatat adalah: 

Dr. Beban penyusutan    Rp. 55.781.250,00 

  Cr. Akum. Penyusutan     Rp. 55.781.250,00 

  Secara teori seharusnya harga perolehan aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan 

menjadi lebih rendah nilainya, karena yang dicatat adalah sebesar nilai buku (harga 

perolehan-akumulasi penyusutan). Namun, pada kasus SPBU 34-15405 ini setelah 

dilakukan perhitungan penyusutan pada aset tetapnya, nilai buku aset tetapnya menjadi 

sangat besar yaitu sebesar Rp. 3.430.181.750,00. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan 

dalam perhitungan dan pencatatan harga perolehan aset tetap, dimana belum ditambahkan 
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dengan harga perolehan aset tetap saat dibeli secara gabungan (lump-sum) pada tahun 2007. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hampir seluruh aset tetap (6dari 9 aset tetap 

yang dimiliki) diukur menggunakan nilai wajarnya. 

 Pengaruh perhitungan penyusutan pada laporan laba rugi jumlah beban nilainya 

menjadi lebih besar yang semula adalah sebesar Rp. 365.473.952,00. Setelah adanya beban 

penyusutan aset tetap sebesar Rp. 55.781.250,00 jumlah beban menjadi Rp. 421.255.202,00. 

Setelah adanya beban penyusutan aset tetap pada laporan laba rugi, laba bersih yang 

didapatkan semakin kecil atau turun secara signifikan yaitu semula Rp 46.609.301,00 

menjadi Rp. 2.900.167,00. Sehingga, angka tersebut relevan dengan latar belakang 

permasalahan pada penelitian ini yaitu apabila terdapat perhitungan penyusutan laba bersih 

perusahaan akan tercatat lebih kecil nilainya apabila tidak ada perhitungan penyusutan. 

Namun, untuk nilai aset bersih yang tersaji dalam neraca nilainya jauh lebih besar setelah 

dilakukan perhitungan penyusutan. Hal itu disebabkan ada beberapa aset tetap yang diukur 

menggunakan nilai wajarnya (PSAK 16), sehingga tidak dihitung penyusutannya karena 

nilai yang tercatat sudah menggambarkan nilai buku dan menggambarkan nilai yang 

sebenarnya.   

 Penerapan akuntansi aset tetap pada SPBU 34-15405 selain untuk memenuhi standar 

akuntansi yang berlaku umum (PSAK 16) juga berpengaruh kepada penyajian laporan 

keuangan yang nantinya akan berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam menentukan 

nilai perusahaan apabila disajikan secara wajar. Pada SPBU 34-15405 laporan keuangan 

dapat dijadikan sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk mendapatkan sertifikasi PASTI 

PAS. 
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4.3.2 Adanya Distorsi Akuntansi Setelah Adanya Analisis Akuntansi Aset Tetap 

   Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa meskipun akuntansi akrual 

memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan dan kondisi yang tidak 

dapat diberikan oleh akuntansi kas, keterbatasannya dapat mendistorsi arti ekonomis 

sebuah laporan keuangan. Analisis akuntansi merupakan proses yang digunakan analis 

untuk mengidentifikasi dan menilai distorsi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan. 

Proses ini juga mencakup penyesuaian yang dibutuhkan pada laporan keuangan untuk 

mengurangi distorsi dan membuat laporan keuangan. 

   Salah satu dari empat penyebab timbulnya distorsi adalah Standar Akuntansi. 

Setidaknya ada tiga penyebabnya yang dapat diidentifikasi, yaitu standar akuntansi 

merupakan proses politik, adanya beberapa prinsip akuntansi, dan konservatisme. Dalam 

penelitian ini yang terjadi dan menimbulkan adanya distorsi akuntansi adalah penyebab 

yang kedua, yaitu adanya beberapa prinsip akuntansi. Dalam penelitian ini terjadi distorsi 

akuntansi antara biaya (nilai) historis dan nilai wajar yang digunakan penulis dalam 

mengukur kembali aset tetap yang dimiliki oleh SPBU 34-15405. Sebelumnya aset tetap 

diukur menggunakan nilai historis, namun mengacu pada transisi ketentuan PSAK 16 

(revisi 2007) mengenai aset tetap disebutkan bahwa saldo penilaian kembali aset tetap 

diukur menggunakan nilai wajar untuk mencerminkan nilai yang sebenarnya serta nilai 

pasar dan relevan bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 

Pada penelitian ini penulis melihat bahwa biaya historis dapat mengurangi relevansi dari 

neraca karena tidak mencerminkan nilai pasar dari suatu aset terkini.   

 

 

ANALISIS AKUNTANSI..., Indah Lestari Purwoko, Ak.-IBS, 2010



80 
 

 

4.3.3 Pengaruh Analisis Akuntansi Aset Tetap Terhadap Rasio Keuangan  

Dampak dari analisis akuntansi aset tetap pada penelitian ini terlihat bahwa pada 

penyajian laporan keuangan terlihat tidak wajar karena setelah adanya analisis ini total aset 

menjadi lebih besar nilainya dan laba bersih yang dihasilkan menjadi lebih kecil secara 

signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya penyusutan (depresiasi), dimana setelah 

dihitungnya penyusutan beban yang tersaji pada Laporan Laba Rugi menjadi lebih besar, 

sehingga mengakibatkan laba bersih menjadi lebih kecil nilainya. Bukan hanya itu, namun 

hal itu juga berdampak pada rasio keuangan yang terkait dengan aset tetap yang dihitung 

sebelum dan sesudah adanya analisis.  

Tabel 4.6 –Pengaruh Analisis Akuntansi Aset Tetap Rasio Keuangan 

Rasio Sebelum Analisis 

 

Sesudah Analisis 

ROA 0.011   0.00011 

NPM 0.0042   0.000045 

TATO 2.632   2.468 

   (Sumber: Microsoft Excel 2007) 

Keterangan: 

 ROA. Untuk rasio Return On Asset terlihat bahwa sebelum dilakukannya analisis 

akuntansi aset tetap ROA tercatat sebesar 0,011 yang berarti bahwa pengahasilan 

bersih yang diperoleh perusahaan adalah sebesar 0,011 dari total aset atau sebesar 

1,1% dari total aset. Namun, setelah dilakukannya analisis pada aset tetapnya, nilai 

ROA menjadi 0,00011 yang berarti bahwa penghasilan bersih yang diperoleh 

perusahaan adalah sebesar 0,00011 dari total aset atau sebesar 0,011% dari total aset. 

Angka ini menurun cukup signifikan disebabkan oleh nilai laba bersih yang turun 
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secara signifikan akibat adanya analisis akuntansi aset tetap yaitu dari Rp. 

46.609.301,00 menjadi Rp. 486.480,00. Nilai beban yang tercatat menjadi Rp. 

423.668.889,00 dari yang semula adalah Rp. 365.473.952,00. 

 NPM. Net Profit Margin sebelum dilakukannya analisis tercatat sebesar 0,0042 yang 

mengandung arti bahwa laba bersih sesudah pajak yang dicapai adalah sebesar 

0,0042 atau sebesar 0,42% dari volume penjualan. Setelah analisis nilainya menjadi 

0,000045 yang berarti bahwa laba bersih sesudah pajak yang dicapai adalah sebesar 

0,000045 atau sebesar 0,0045% dari volume penjualan. Angka ini menurun sangat 

signifikan, dimana kemampuan perusahaan dalam memperoleh atau mencapailaba 

bersih setelah pajak masih sangat kecil dari volume penjualannya. Hal ini juga 

diakibatkan oleh menurunnya nilai laba bersih yang dihasilkan perusahaan setelah 

analisis. 

 TATO. Nilai Total Asset Turnover sebelum analisis adalah sebesar 2,632 yang 

berarti bahwa penjualan yang dihasilkan adalah sebesar 2,632 dari total aset. Setelah 

analisis nilainya menjadi 2,468. Angka ini menunjukkan bahwa sebenarnya 

perusahaan dapat menghasilkan angka penjualan yang sangat baik dari total aset 

yang dimiliki, namun beban-beban yang terdapat pada perusahaan terbilang sangat 

besar, terlebih setelah adanya penyusutan beban-beban yang terdapat pada 

perusahaan semakin besar. Hal ini yang mengakibatkan kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba masih sangat min 

 

 

 

ANALISIS AKUNTANSI..., Indah Lestari Purwoko, Ak.-IBS, 2010



82 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

      Dari penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul ANALISIS AKUNTANSI ASET 

TETAP SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN 

KEUANGAN PERIODE 2009 (Studi kasus pada SPBU 34-15405, Tangerang Selatan) 

kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini perlakuan akuntansi aset tetap  pada SPBU 34-15405 diukur 

menggunakan Fair Value (nilai wajar), sehingga mencerminkan nilai yang 

sebenarnya sesuai dengan ketentuan transisi pada PSAK 16. Pada perhitungan 

penyusutan penulis menggunakan metode garis lurus (straight-line method) yang 

memberikan pembebanan yang tetap setiap tahunnya. Terdapat biaya yang 

dikeluarkan setelah perolehan yang dikapitalisasi kedalam Revenue Expenditure. 

Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai pengakuan, pengukuran, pencatatan, 

dan pengungkapan aset tetap, sehingga perlakuan akuntansi aset tetap pada SPBU 

34-15405 periode 2009 sudah mengacu pada PSAK 16 (revisi 2007) mengenai Aset 

Tetap.   

2. Dampaknya pada penyajian laporan keuangan yang pertama adalah pada nilai aset  

bersih (net) tercatat menjadi lebih besar sebelum dilakukannya analisis yaitu sebesar 

Rp. 3.430.181.750,00 dan laba bersih yang dihasilkan menjadi lebih kecil atau turun 

drastis secara signifikan yaitu dari Rp. 46.609.301,00 menjadi Rp. 2.900.167,00. Hal 

ANALISIS AKUNTANSI..., Indah Lestari Purwoko, Ak.-IBS, 2010



83 
 

 

itu disebabkan oleh adanya penyusutan aset tetap yang menjadi penambah beban 

(expense) dalam laporan laba rugi dan munculnya akumulasi penyusutan aset tetap 

pada Neraca. Sehingga, laporan keuangan yang disajikan menjadi tidak wajar. 

Kemudian dampaknya terhadap rasio keuangan terkait terbilang sangat signifikan 

sebelum dan sesudah dilakukannya analisis akuntansi aset tetap. Analisis terhadap 

rasio keuangan dilakukan perhitungan pada ROA (Return on Asset), NPM (Net Profit 

Margin), dan TATO (Total Asset Turnover).   

5.2 Saran 

     Saran yang dapat diberikan penulis terkait dengan penelitian ini antara lain: 

1. SPBU 34-15405 agar menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku umum, termasuk penerapan akuntansi untuk aset tetap. Dengan 

demikian informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi 

bagi pembacanya. 

2. Para karyawan bidang keuangan agar diberikan pelatihan mengenai standar 

akuntansi yang mengikuti perkembangan (up to date), agar mampu menyusun 

laporan keuangan yang sesuai dengan perkembangan standar akuntansi 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1: NERACA  

SPBU 34-15405     

Neraca     

31 Desember 2009   Catatan 

Aset Lancar   3 

Kas dan Bank                                  204,115,041  4 

Persediaan                                  705,946,105    

Jumlah Aset Lancar                                  910,061,146    

    5 

Aset Tidak Lancar   6 

Aset Tetap Bersih, setelah dikurangi akumulasi                               3,430,181,750    

Penyusutan     

      

Akumulasi Penyusutan BBM                                    76,791,175    

Jumlah Aset                              4,417,034,071    

      

      

Kewajiban dan Ekuitas     

      

Kewajiban Lancar     

Hutang Bank     

Bank Mandiri                              1,194,912,597    

Bank BCA                                  500,000,000    

      

Jumlah Kewajiban                              1,694,912,597    

      

Ekuitas     

Modal                              1,583,442,730    

Laba (Rugi) Periode Berjalan                                       2,900,167    

Prive                                  201,118,857    

      

Jumlah Ekuitas                              1,787,461,754    

      

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas                              3,482,374,351    
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LAMPIRAN 2: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PENJELASAN 

MENGENAI ASET TETAP) 

Penjelasan atau catatan atas laporan keuangan untuk aset tidak lancar (aset tetap): 
 

6: PSAK No 16 (Revisi 2007) 
Pengukuran Aset Tetap yang dimiliki oleh SPBU 34-15405 adalah menggunakan metode 
model biaya setelah pengukuran awal. 
Sesuai dengan ketentuan transisi PSAK No. 16 (revisi 2007), seluruh saldo penilaian 
kembali aset tetap diukur menggunakan nilai wajar (fair value), sehingga menggambarkan 
nilai yang sebenarnya termasuk tanah. Khusus untuk tanah dan bangunan nilai wajar yang 
tercatat dasar pengukuranya adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tahun 2010. NJOP untuk 
tanah diketahui 1.147.000/meter dan bangunan 823.000/meter sesuai dengan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan. Kecuali untuk beberapa mesin 
seperti mesin pompa dispenser Nossel 4, Emergency Valve, dan Submersible Pump 1.5 HP 
diukur menggunakan nilai historis dikurangi akumulasi penyusutan (nilai buku). Ketiga 
mesin tersebut tidak menggunakan nilai wajar karena tidak dapat diketahui secara pasti 
berapa nilai wajarnya. Mesin-mesin tersebut relatif sangat kecil permintaanya di pasar serta 
tidak dijual secara bebas di masyarakat karena penggunaanya yang sangat spesifik. Seperti 
mesin pompa dispenser Nossel 4 ini tidak diketahui nilai wajarnya karena mesin ini relatif 
baru dan mahal. Belum ada data pasti yang menggambarkan nilai wajar mesin ini. 
 
Aset Tetap dan Penyusutan 
Aset tetap yang dinilai kembali dan diukur dengan nilai wajar yaitu peralatan SPBU tidak 
dilakukan perhitungan penyusutan, karena nilai wajar yang diperoleh sudah menggambarkan 
nilai buku aset tetap tersebut yang mencerminkan nilai sebenarnya. Aset tetap lain yang 
tidak dilakukan perhitungan penyusutan adalah tanah, karena tanah tidak disusutkan 
nilainya. 
 
Perhitungan penyusutan hanya dilakukan untuk ketiga mesin dibawah ini berdasarkan 
estmasi masa manfaatnya: 
  Jenis Mesin    Masa Manfaat 

a. Mesin pompa dispenser Nossel 4   8 
b. Emergency Valve     8 
c. Submersible Pump 1.5 HP    8 

 
Metode perhitungan penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line 
method) yang menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai 
residunya tidak berubah (IAI, 2007; hal 16.19 ; Par: 65). Nilai residu aset tetap telah 
dihitung berdasarkan asumsi manajemen SPBU 34-15405. Namun, ada asumsi lain yang 
terkait dengan pemilihan metode penyusutan, yaitu: 

a. Nilai guna ekonomis suatu aset tetap, khususnya aset tetap berwujud akan menurun 
secara proporsional karena berlalunya waktu, 

b. Biaya reparasi dan pemeliharaan tiap periode jumlahnya relatif konstan, 

ANALISIS AKUNTANSI..., Indah Lestari Purwoko, Ak.-IBS, 2010



c. Pemanfaatan aset tetap tiap periode relatif konstan. 
Sehingga, beban penyusutan dihitung dengan cara: 
Tarif Penyusutan : 100% / n, dimana n adalah umur ekonomis aset tetap 
Beban Penyusutan : Tarif penyusutan (%) x (harga perolehan – nilai residu) 
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LAMPIRAN 3: LAPORAN LABA RUGI  

 
SPBU 34-15405      

 Laba Rugi      

 Laporan  Yang Berakhir Pada 31 Desember 2009    Catatan 

   Per 31 Desember 2009    

 Pendapatan                                                 10,897,228,233  7 

 Harga Pokok Penjualan                                                10,452,143,780    

      

 Laba Kotor                                                     445,084,453    

      

 Beban-Beban    8 

 Beban pegawai                                                      156,279,000    

 Beban Kantor                                                        28,634,050    

 Beban Operasional                                                        20,752,000    

 Beban Pemeliharaan                                                        14,453,500    

 Beban Umum                                                          5,789,000    

 Beban Lain-lain                                                        57,648,937    

 Beban Penyusutan BBM                                                        81,917,465    

 Beban Penyusutan Aset Tetap                                                        55,781,250    

 Total Biaya                                                     421,255,202    

      

 Laba sebelum Pajak                                                        23,829,251  9 

      

 PPH Final                                                        20,929,084  10 

      

 Laba (Rugi) Setelah Pajak                                                          2,900,167  11 
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LAMPIRAN 4: SPP PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

TAHUN 2010 
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LAMPIRAN 5: PERHITUNGAN PENYUSUTAN TAHUN 2009 
Sebelum Analisa: 

Rumus: 

Tarif Penyusutan : 100% / n, dimana n adalah umur ekonomis aset tetap 

Beban Penyusutan : Tarif penyusutan (%) x (harga perolehan – nilai residu) 

 

Jenis Aset Tetap Penyusutan Tahun 2009 
Bangunan                        191.187.500  

Genset                            9.843.750  

Mesin Dispenser Freme 2 Nossel                          15.312.500  

Mesin Dispenser Freme 4 Nossel                          42.437.500  

SUBMERSIBLE PUM 1.5 HP                          11.375.000  

EMERGENCY VALVE                            1.968.750  

Alat Pemadam Kebakaran                            5.468.750  

Aset Tetap Lainnya                            8.370.712  

Jumlah Penyusutan                        285.964.462  

 

Sesudah Analisa 

Jenis  Aset tetap Penyusutan Tahun 2009 

Mesin Dispenser Freme 4 Nossel                              42.437.500  

SUBMERSIBLE PUM 1.5 HP                              11.375.000  

EMERGENCY VALVE                                1.968.750  

  Jumlah Penyusutan                             55.781.250  
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