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ABSTRACT

This research focuses on the application of the fixed assets accounting in
Harapan Kita National Cardiovascular Center. It attempts to achieve two main
purposes: (1) to observe implementation of financial accounting standard about fixed
assets (PSAK No.16) in Harapan Kita National Cardiovascular Center, (2) to observe
impact of implementation fair value based on fixed assets valuation in Harapan Kita
National Cardiovascular Center. The result of this research stated that Harapan Kita
National Cardiovascular Center has been applied financial accounting standard (PSAK
No.16) for its fixed assets favorably. Harapan Kita National Cardiovascular Center
applied cost model in valuation of fixed assets. Implementation of revaluation model on
fixed assets valuation gives effect to disclosure of financial statement.
Keyword: Fixed Assets, Cost Model, Fair Value Based, and PSAK No.16
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian
Saat ini, penerapan akuntansi pada organisasi sektor publik sangat penting bagi
pembangunan masyarakat. Arti penting dari pelaporan dan penggunaan akuntansi pada
lembaga-lembaga pemerintah dan juga lembaga nonprofit lainnya adalah dalam rangka
menciptakan Good Governance yang mengacu pada program World Bank dan UNDP.
Penerapan akuntansi dapat dilihat dalam laporan keuangan. Tujuan dari
pembuatan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi
keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan yang berguna bagi pengguna laporan
keuangan dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan lembaga sektor publik terdiri
dari neraca, laporan realisasi anggaran/laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan.
Neraca merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menggambarkan
posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Elemen laporan keuangan yang
berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan pada neraca terdiri dari
asset, liability, dan equity1. Asset atau aktiva adalah sumber daya yang dikendalikan oleh
suatu perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi di masa
mendatang diharapkan mengalir ke perusahaan2. Liability atau kewajiban merupakan

1

2

Schroeder, Clark dan Cathey, 2009. Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases, ninth edition. USA :
John Wiley&Sons,Inc, p. 100.
Ibid.
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kewajiban masa kini perusahaan yang muncul akibat peristiwa di masa lalu, sedangkan
equity atau ekuitas adalah sisa kepentingan aktiva suatu perusahaan setelah dikurangi
kewajiban3.
Karena aktiva merupakan sumber ekonomi suatu perusahaan yang akan
memberikan manfaat di kemudian hari, perlakuan akuntansi atas suatu aktiva dalam
laporan keuangan perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting karena nilai yang
disajikan dalam laporan keuangan merupakan informasi bagi pengguna laporan
keuangan.

Aktiva tetap merupakan salah satu kategori dari aktiva perusahaan yaitu

aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan dan diharapkan dapat digunakan lebih dari
satu periode. Hal tersebut tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.
16 (Revisi 2007) yang selanjutnya disebut PSAK No.16 (Revisi 2007).
Sebelum diadakan revisi, penilaian aktiva tetap hanya diperbolehkan dengan
menggunakan nilai historis atau model biaya, sedangkan model revaluasi hanya boleh
diterapkan terhadap penilaian aktiva tetap jika ketentuan pemerintah mengizinkan. Akan
tetapi, sejak tahun 2008 pernyataan yang berlaku adalah PSAK No. 16 (Revisi 2007)
dan pada revisi tersebut mulai diperbolehkan menilai aktiva tetap dengan menggunakan
model revaluasi atau fair value accounting, yaitu perusahaan dapat menerapkan fair
value accounting terhadap penilaian aktiva tetap di tahun berikutnya setelah aktiva
dinilai berdasarkan perolehannya. Dengan menggunakan model revaluasi atau fair value
accounting, penilaian aktiva tetap akan lebih relevan karena menggambarkan nilai saat
ini sehingga informasi yang disajikan lebih berguna bagi pengguna informasi.
Rumah sakit merupakan lembaga yang bergerak dibidang jasa layanan sosial di
bidang kesehatan. Dalam Athia (2009), Deddi Nordiawan menyatakan bahwa rumah
sakit dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu rumah sakit yang dikelola oleh pihak
swasta (private hospital) dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah (public
3

Ibid. p.101
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hospital). Rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah juga masih dikelompokkan
menjadi dua jenis yaitu rumah sakit pemerintah yang tidak berbentuk Badan Layanan
Umum atau Badan Layanan Umum Daerah dan rumah sakit pemerintah yang berbentuk
Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah.
Saat ini, penelitian mengenai perlakuan akuntansi untuk organisasi sektor publik,
khususnya organisasi berstatus Badan Layanan Umum (BLU), masih jarang ditemui. Hal
ini antara lain dikarenakan pembahasan mengenai BLU masih merupakan suatu bahasan
yang baru. Padahal, penelitian mengenai perlakuan akuntansi pada BLU akan sangat
membantu dalam hal mengkaji kinerja BLU dan kedepannya diharapkan mampu menjadi
tolak ukur bagi evaluasi kinerja organisasi sektor publik Indonesia pada umumnya.
Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Sari pada tahun 2009 dengan judul “Analisis Penerapan
Fair Value Based pada Aktiva Tetap pada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.” dengan
kesimpulan bahwa PT.Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. telah menerapkan PSAK 16
dalam penilaian dan pelaporan aktiva tetap dengan baik. PT.Pembangunan Jaya Ancol,
Tbk. menerapkan model biaya dalam pengukuran aktiva tetapnya. Implementasi dari
penerapan fair value based dalam pengukuran aktiva tetap memberi dampak pada
pengungkapan di laporan keuangan.
Terkait dengan dilakukannya revisi terhadap PSAK No. 16 yang telah dipaparkan
diatas, peneliti berminat untuk menganalisa bagaimana penerapan PSAK No. 16 (Revisi
2007) pada aktiva tetap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang
merupakan rumah sakit pemerintah berstatus BLU atau selanjutnya disebut BLU RSJPDHK.
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1.2. Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah
Aktiva tetap yang dimiliki rumah sakit, baik itu rumah sakit swasta maupun
rumah sakit milik pemerintah berbeda jumlah dan jenisnya, tergantung pada besar
kecilnya rumah sakit. Semakin besar suatu rumah sakit maka aktiva tetap yang
digunakan relatif lebih banyak dibandingkan rumah sakit yang lebih kecil. Perbedaan
juga dapat dilihat pada penggunaan metode penilaian aktiva tetap di masing-masing
rumah sakit. Dalam PSAK No.16 (Revisi 2007), terdapat dua metode penilaian aktiva
tetap yaitu cost model atau historical cost dan fair value based atau revaluation model.
Sebagian besar rumah sakit yang ada di Indonesia menggunakan model biaya untuk
menilai aktiva tetapnya karena metode tersebut lebih sederhana dalam menilai aktiva
tetap dibandingkan model revaluasi atau fair value based. Sama halnya dengan BLU
RSJPD-HK, rumah sakit milik pemerintah tersebut menggunakan metode nilai historis
untuk menilai aktiva tetap yang dimilikinya. Tetapi penggunaan model biaya
mengakibatkan nilai aktiva tetap menjadi kurang memenuhi karakteristik kualitatif aktiva
tetap terkait masalah relevansi yang menimbulkan distorsi akuntansi. Dalam penelitian
ini perlu diungkapkan dua pokok masalah, yaitu mengenai penerapan PSAK No.16
(Revisi 2007) pada BLU RSJPD-HK dan penerapan PSAK No.16 (Revisi 2007) terkait
penggunaan fair value based terhadap penilaian aktiva tetap BLU RSJPD-HK.

1.2.2. Perumusan Masalah
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masalah yang ingin dibahas
dalam penelitian ini adalah:
(1) Bagaimana penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) atas aktiva tetap, pada BLU
RSJPD-HK?
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(2) Bagaimana dampak dari penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) terkait dengan
penggunaan fair value based atau revaluation model pada laporan keuangan BLU
RSJPD-HK?

1.2.3. Ruang Lingkup Masalah
Penelitian ini memfokuskan pada perlakuan aktiva tetap dengan membandingkan
perlakuan tersebut terhadap PSAK No. 16 (Revisi 2007) dan penilaian aktiva tetap
dengan menggunakan fair velue based yang tercantum dalam PSAK No. 16 (Revisi
2007). Aktiva tetap yang dijadikan objek penelitian adalah yang termasuk dalam kategori
Gedung dan Bangunan. Gedung yang dipilih dalam penerapan fair value accounting
adalah bangunan Gedung Perawatan II, yang selanjutnya disebut GP II.

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) atas aktiva tetap pada
rumah sakit berstatus BLU.
2. Menganalisis dampak dari penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) terkait dengan
penggunaan fair value based atau revaluation model pada laporan keuangan BLU
RSJPD-HK.

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dalam penelitian selanjutnya tentang
analisis penerapan PSAK No.16 (Revisi 2007) atas aktiva tetap pada rumah sakit.
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2. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya tentang analisis
penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) atas aktiva tetap pada rumah sakit.
3. Menambah literatur studi tentang penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) atas
aktiva tetap pada rumah sakit.

1.5. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab yang akan diuraikan secara
sistematis. Setiap bab akan saling berkaitan dan bab-bab sebelumnya merupakan
pedoman untuk bab-bab selanjutnya. Masing-masing bab tersebut, yaitu :
BAB I

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

BAB II

LANDASAN TEORITIS
Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang memuat
landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas
dalam skripsi ini dan kerangka pemikiran yang digunakan dalam skripsi
ini.

BAB III

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

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian dan
analisis atau pembahasan dari hasil penelitian mengenai penerapan PSAK
No. 16 (Revisi 2007) atas aktiva tetap dan dampak penerapan PSAK No.
16 (Revisi 2007) terkait penggunaan fair value based terhadap laporan
keuangan BLU RSJPD-HK.

BAB V

PENUTUP
Bab ini menjelaskan rangkuman dari semua hal yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya dan saran sebagai alternatif pemecahan masalah yang
dikemukakan.
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BAB II
LANDASAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Aktiva Tetap
Aktiva tetap yang dimiliki rumah sakit bermacam-macam bentuknya dan
dikelompokkan dalam kategori seperti peralatan medis, mesin dan perlengkapan,
bangunan gedung, tanah, dan aktiva tetap lainnya.
Pengertian aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi No. 16 (IAI, 2009:
16.2) adalah:
“aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan
barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan
administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”
Menurut Kieso (2010: 512) aset tetap atau property, plant, and equipment
didefinisikan sebagai berikut:
“tangible assets that are held for use in production or supply of goods and
services, for rental to others, or for administrative purposes, they are expected to
be used during more than one period.”
Menurut Schroeder, Clark, dan Cathey (2009: 290) property, plant, and
equipment mewakili:
“a major sources of future service potential to the enterprise.”
Definisi aktiva tetap menurut Kimmel, Weygandt, dan Kieso (2010: 434) adalah
sebagai berikut:
“plant assets are resources that have physical substance (a definite size and shape),
are used in the operations of a business and are not intended for sale to customer.
These assets are expected to provide service to the company for a number of years.”
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Subramanyam dan Wild (2009: 240) mendefinisikan aset tetap sebagai berikut:
“Noncurrent tangible assets used in manufacturing, merchandising, or service
processes to generate revenues and cash flows for more than one periode, have
expected useful lives more than one period, are intended for use in operating
activities and are not acquired for sale in the ordinary course of business.”
Berdasarkan pengertian aktiva tetap di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu
aset dapat dikategorikan sebagai aktiva tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Dapat digunakan untuk jangka panjang, biasanya dipakai lebih dari satu tahun atau lebih
dari satu periode akuntansi.
2. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap biasanya merupakan pengeluaran yang
cukup besar atau aktiva tetap memiliki nilai yang material.
3. Digunakan untuk kegiatan operasi dan tidak untuk dijual kembali, ini yang membedakan
aset tetap dengan persediaan.

2.1.2. Biaya Perolehan Aktiva Tetap
Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada
awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau
setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konsruksi atau, jika dapat diterapkan,
jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan
persyaratan tertentu pada PSAK lain (IAI, 2009: 16.2).
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (IAI, 2009: 16.4),
komponen biaya perolehan aset tetap meliputi:
1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh
dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain;
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2. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke
lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan
dan maksud manajemen; dan
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi
aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena
entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain
menghasilkan persediaan.

2.1.2.1.

Aktiva Tetap Dibeli Sendiri

Secara umum, Kieso (2010: 512) mengemukakan biaya yang dikeluarkan untuk
membeli aktiva tetap terdiri dari harga beli dan semua biaya yang timbul untuk
membawa aset tetap menuju lokasi, termasuk bea impor, pajak pembelian yang tidak
boleh dikreditkan dikurangi diskon dan potongan pembelian, dan kondisi yang
diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
Harga perolehan aktiva tetap yang dibeli sendiri terdiri dari semua pengeluaran
yang diperlukan untuk memperoleh aset dan menjadikannya siap untuk digunakan.
Termasuk didalam harga perolehan adalah harga beli, biaya angkut, serta biaya perakitan
dan pemasangan (Kimmel, 2010: 425).
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI, 2009: 16.4)
dinyatakan bahwa biaya perolehan dari aktiva tetap yang dibeli sendiri adalah sebesar
harga perolehannya termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh
dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain, serta biayabiaya lain sampai aktiva tetap itu berada pada kondisi dan lokasi yang diinginkan dan
siap digunakan seperti ongkos kirim, biaya perakitan dan instalasi.
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Untuk lebih jelas mengenai perolehan aktiva tetap yang melalui pembelian dapat
dilihat contoh berikut : PT. Ferum merupakan perusahaan manufaktur. Untuk
mendukung kegiatan operasinya, PT. Ferum membeli sebuah mesin (equipment) pada
tahun 2010. Berikut ini biaya-biaya dari mesin itu selama tahun 2010. Harga mesin
termasuk pajak pembelian Rp 10.000.000 sebesar Rp 110.000.000, biaya angkut dan
asuransi selama mesin berada dalam perjalanan sebesar Rp 2.300.000, biaya pemindahan
mesin ke tempat mesin itu dioperasikan Rp 2.900.000, biaya upah tenaga kerja untuk
menguji mesin itu telah berfungsi dengan baik atau tidak sebesar Rp 3.000.000, dan
biaya perakitan dan instalasi mesin sebesar Rp 2.400.000.
Berdasarkan data di atas, biaya perolehan aktiva tetap berupa mesin yang harus
dicatat oleh PT. Ferum =

Rp 110.000.000 + Rp 2.300.000 + Rp 2.900.000 +
Rp 3.000.000 + Rp 2.400.000

=

Rp 120.600.000.

Biaya perolehan mesin (equipment) itu terdiri dari harga perolehan mesin termasuk pajak
pembelian, biaya angkut dan asuransi selama perjalanan, biaya pemindahan mesin ke
kondisi dan lokasi yang diinginkan agar mesin tersebut siap digunakan, biaya pengujian
mesin apakah mesin itu berfungsi dengan baik atau tidak, dan biaya perakitan dan
instalasi mesin.

2.1.2.2.

Aktiva Tetap Dibangun Sendiri

Wild (2011: 318) mengemukakan ketika suatu perusahaan membangun aktiva
tetapnya sendiri. biaya yang dikeluarkan termasuk biaya bahan baku dan tenaga kerja
juga biaya overhead tidak langsung dalam jumlah yang wajar. Biaya design, biaya izin
mendirikan bangunan, dan asuransi selama pembangunan aktiva tetap juga termasuk
dalam biaya perolehan aktiva tetap dibangun sendiri.
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Menurut Albrecht (2008: 384), biaya perolehan aktiva tetap dibangun sendiri
sama halnya dengan aktiva tetap yang dibeli yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk
membangun aktiva tersebut hingga aktiva tersebut siap digunakan. Biaya ini meliputi
bahan yang digunakan untuk membangun aktiva tetap, tenaga kerja konstruksi, dan
beberapa bagian yang wajar dari overhead perusahaan (listrik, asuransi, gaji pengawas,
dll) selama masa konstruksi. Biaya lain yang termasuk dalam biaya aktiva tetap yang
dibangun sendiri adalah biaya bunga yang terkait dengan uang pinjaman untuk
membiayai proyek pembangunan.
Walaupun secara umum telah disepakati bahwa seluruh biaya langsung yang
dikeluarkan selama proses konstruksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan lainlain) sebagai bagian dari biaya perolehan dari aktiva yang dibangun untuk digunakan
sendiri oleh perusahaan, ada isu-isu kontroversial mengenai pengalokasian fixed
overhead dan kapitalisasi bunga, yaitu: (1) Apakah aktiva tetap yang dibangun sendiri
harus dibebani fixed overhead? dan (2) Apakah bunga atas dana yang diinvestasikan
(bunga konstruksi) dikapitalisasikan atau tidak?
Untuk menangani permasalahan mengenai fixed overhead, Kieso (2010: 515)
mengemukakan dua alternatif:
1. Tidak ada fixed overhead yang menjadi biaya pembangunan aktiva tetap. Pendekatan

ini diasumsikan perusahaan akan memiliki biaya yang sama tanpa peduli konstruksi
aktiva tersebut terjadi atau tidak. Oleh karena itu, pembebanan porsi dari biaya
overhead kepada aktiva tetap akan menurunkan current expenses dan berakibat
income tahun berjalan overstated.
2. Membebankan seluruh fixed overhead ke proses konstruksi. Pendekatan ini disebut

juga full costing approach. Berdasarkan pendekatan ini, perusahaan membebankan
seluruh overhead kepada proses konstruksi seperti produksi normal.
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Menurut Kieso (2010: 515) perusahaan seharusnya membebankan fixed overhead
menjadi biaya dari aktiva tetap secara pro rata portion, dengan cara tersebut akan
menghasilkan konsep matching revenue dan costs yang paling baik.
Terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan
mengenai fixed overhead antara lain: (Schroeder, 2009: 292)
1. Fixed Overhead tidak perlu dibebankan ke aktiva tetap. Beberapa akuntan memilih
pendekatan pertama karena fixed overhead dialokasikan secara sewenang-wenang
sehingga hanya biaya langsung saja yang perlu dialokasikan kepada aktiva tetap.
Tetapi pendekatan pertama ini tidak sesuai dengan prinsip biaya historis karena
dalam proses konstruksi aktiva menggunakan beberapa fixed overhead, sehingga
fixed overhead yang telah digunakan itu seharusnya menjadi komponen biaya
perolehan aktiva tetap.
2. Hanya incremental fixed overhead saja yang dibebankan. Pendekatan kedua ini
sesuai jika kegiatan operasi kurang dari kapasitas penuh (full capacity). Keputusan
membangun asset kemungkinan berhubungan dengan fasilitas yang tidak terpakai.
Kenaikan profit margin dari produk lama dapat didistorsi dengan mengalokasikan
bagian dari fixed overhead kepada proyek konstruksi yang dilakukan sendiri (selfconstruction project).
3. Dibebankan fixed overhead dengan cara yang sama seperti mengalokasi overhead ke
produk lain. Pendekatan ketiga ini sesuai jika produksi produk lain dihentikan untuk
melakukan konstruksi aktiva yang dilakukan sendiri (self-constructed asset), alokasi
jumlah fixed overhead yang sama ke produk yang lama akan menyebabkan profit
yang dilaporkan menurun (jumlah overhead yang sama dialokasikan ke produk yang
lebih sedikit). Di sisi lain perusahaan tidak mungkin menghentikan produk yang
menguntungkan untuk melakukan konstruksi fasilitas yang bermanfaat.
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Terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan
biaya bunga konstruksi, yaitu: (Kieso, 2010: 515)
1. Bunga tidak dikapitalisasikan. Pendekatan pertama yang menyatakan bahwa bunga
tidak dikapitalisasi didasarkan pada penafsiran bahwa bunga bukan merupakan biaya
konstruksi, tetapi lebih condong pada suatu beban keuangan (cost of financing).
Terdapat beberapa anggapan jika perusahaan menggunakan saham atau equity
financing daripada debt financing untuk konstruksi maka tidak ada biaya bunga yang
dikeluarkan. Selain itu terdapat pula argumen yang bertentangan dengan pendekatan
ini yaitu penggunaan kas untuk konstruksi dari sumber apa pun berkaitan dengan
implicit interest cost yang tidak dapat dihindari.
2. Konstruksi dibebankan dengan semua biaya dana yang digunakan (costs of fund
employed) baik yang teridentifikasi maupun tidak. Berdasarkan pendekatan ini cost
of financing termasuk di dalam biaya konstruksi baik berupa kas, obligasi atau debt
maupun saham. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa semua biaya yang
digunakan untuk mendapatkan aset sampai siap untuk digunakan termasuk bunga
atau interest merupakan bagian dari biaya perolehan aset. Bunga baik yang aktual
maupun imputed merupakan biaya sama halnya dengan biaya tenaga kerja dan biaya
bahan baku. Terdapat pula kritik terhadap pendekatan ini yang mengatakan bahwa
pendekatan memasukkan cost of equity capital atau biaya dari saham bersifat
subyektif dan di luar kerangka sistem biaya historis.
3. Konstruksi hanya dibebankan biaya bunga aktual yang terjadi selama proses
konstruksi. Pendekatan ini sejalan dengan logika pada pendekatan kedua yang
menyatakan bahwa bunga merupakan biaya sama halnya dengan biaya tenaga kerja
dan biaya bahan baku. Tetapi pendekatan ini hanya membebankan biaya bunga yang
berasal dari obligasi (debt financing). Berdasarkan pendekatan ini perusahaan yang

ANALISIS PENERAPAN..., Alita Roesida, Ak.-IBS, 2011

menggunakan modal dari hutang (debt financing) akan memiliki aset yang lebih
tinggi dibandingkan perusahaan yang modalnya berasal dari saham (equity
financing). Terdapat beberapa pendapat yang tidak puas dengan pendekatan ini
karena biaya perolehan aset seharusnya semua sama baik pendanaan berasal dari kas,
hutang maupun ekuitas.
Untuk lebih jelas mengenai tiga pendekatan yang dikemukakan Kieso dalam
menangani permasalahan bunga konstruksi dapat dilihat contoh sebagai berikut: PT.
Paladium melakukan konstruksi bangunan dengan biaya yang terjadi terdiri dari biaya
bahan baku Rp 56.000.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp 26.000.000, biaya bunga yang
berasal dari dana untuk membiayai konstruksi dengan pendanaan saham (imputed
interest) sebesar Rp 7.100.000, biaya tidak langsung (reasonable overhead cost) Rp
5.000.000 dan biaya bunga selama konstruksi atas uang yang dipinjam untuk membiayai
konstruksi sebesar Rp 2.300.000. Berdasarkan data di atas, biaya perolehan aktiva yang
dibangun sendiri adalah sebagai berikut:


Pendekatan pertama (tidak ada bunga yang dikapitalisasi)
Biaya perolehan bangunan

= biaya bahan baku + biaya tenaga kerja + biaya
tidak langsung
= Rp 56.000.000 + Rp 26.000.000 + Rp 5.000.000
= Rp 87.000.000



Pendekatan kedua (konstruksi dibebankan semua biaya dana)
Biaya perolehan bangunan

= biaya bahan baku + biaya tenaga kerja + biaya
tidak langsung + biaya bunga aktual + imputed
interest
= Rp 56.000.000 + Rp 26.000.000 + Rp 5.000.000 +
Rp 2.300.000 + Rp 7.100.000
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= Rp 96.400.000


Pendekatan ketiga (hanya biaya bunga aktual yang dikapitalisasi)
Biaya perolehan bangunan

= biaya bahan baku + biaya tenaga kerja + biaya
tidak langsung + biaya bunga aktual
= Rp 56.000.000 + Rp 26.000.000 + Rp 5.000.000 +
Rp 2.300.000
= Rp 89.300.000

2.1.2.3.

Aktiva Tetap dari Pertukaran Aktiva Non-Moneter

Nilai perolehan aktiva tetap yang diperoleh dari pertukaran aktiva nonmoneter
dicatat berdasarkan fair value sehingga jika ada gain atau lose dari pertukaran harus
segera diakui. Pengakuan tersebut didasari adanya commercial substance pada
kebanyakan transaksi, oleh sebab itu gain dan lose harus diakui. Transaksi yang
dikatakan memiliki substansi komersial adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan
pada nilai cash flow dimasa mendatang. Jadi, jika kedua pihak yang melalukan
pertukaran mengalami perubahan posisi ekonomi, maka transaksi pertukaran itu
mengandung substansi komersial. Sedangkan pada transaksi yang tidak mengandung
substansi komersial, lose yang timbul harus diakui sedangkan gain yang timbul harus
ditangguhkan (Kieso, 2010: 524).
Schroeder (2009: 294) mengemukakan aktiva tetap yang diperoleh dari pertukaran
aktiva nonmoneter diakui sebesar fair market value of the surrendered asset. Sama halnya
jika aktiva tetap diperoleh dengan penukaran saham, maka aktiva tersebut diakui sebesar
market value dari saham yang diserahkan. Apabila transaksi pertukaran tidak mencapai
earning process seperti transaksi pertukaran aktiva sejenis, maka aktiva diakui sebesar nilai
buku dari aktiva yang diserahkan dan losses dari transaksi pertukaran tersebut diakui
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sedangkan gains hanya boleh diakui secara proporsional sesuai dengan kas yang diterima
dari transaksi pertukaran tersebut. Jika dalam transaksi pertukaran aktiva yang ditukar
berbeda atau tidak sejenis maka diakui sebesar fair value aktiva yang diserahkan dan gains
atau losses dari transaksi pertukaran tersebut juga diakui baik terdapat kas yang diterima
maupun kas yang dibayar.

Berdasarkan PSAK No.16 (IAI, 2009: 16.5) biaya perolehan aktiva tetap yang
berasal dari pertukaran suatu aktiva nonmoneter dan aktiva nonmoneter lainnya diukur
pada nilai wajar kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial dan nilai
wajar aktiva yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Suatu
transaksi pertukaran memiliki substansi komersial menurut PSAK No.16 (IAI, 2009:
16.6) jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi pertukaran tersebut.
Jika nilai wajar dapat ditentukan secara andal baik aktiva yang diterima maupun yang
diserahkan maka biaya perolehan aktiva dari pertukaran nonmoneter adalah sebesar nilai
wajar aktiva yang diserahkan kecuali apabila nilai wajar aktiva yang diterima lebih jelas.
Untuk lebih jelas mengenai aktiva yang diperoleh melalui pertukaran nonmoneter dapat dilihat contoh berikut: PT. Xenon menukarkan mesin yang telah
digunakannya dengan mesin baru. Transaksi pertukaran tersebut memiliki substansi
komersial. Nilai buku dari mesin lama sebesar Rp 51.000.000 (nilai perolehan mesin Rp
96.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp 45.000.000) dan nilai wajar mesin lama itu Rp
50.000.000. PT. Xenon membayar kas sebesar Rp 15.000.000 untuk transaksi pertukaran
tersebut. Nilai wajar dari mesin baru sebesar Rp 75.000.000.
Berdasarkan data di atas, nilai perolehan aktiva tetap dari pertukaran non-moneter
berupa mesin baru adalah sebesar nilai wajar mesin baru yaitu Rp 75.000.000 jika
transaksi pertukaran memiliki substansi komersial maupun tidak memiliki substansi
komersial. Rugi atau loss dari transaksi pertukaran itu sebesar Rp 1.000.000 yaitu selisih
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antara nilai wajar mesin lama dengan nilai bukunya. Rugi sebesar Rp 1.000.000 diakui
baik transaksi memiliki substansi komersial maupun tidak memiliki substansi komersial.
Contoh lain untuk lebih memperjelas perolehan aktiva melalui pertukaran nonmoneter sebagai berikut: PT. Radon mendapatkan mesin baru melalui transaksi
pertukaran non-moneter. Biaya perolehan mesin lama sebesar Rp 100.000.000 dengan
akumulasi depresiasi sampai tanggal transaksi sebesar Rp 40.000.000. Nilai wajar mesin
lama itu sebesar Rp 80.000.000 sedangkan nilai wajar mesin baru yang akan diterima
sebesar Rp 70.000.000. Dari transaksi pertukaran tersebut PT. Radon memperoleh kas
sebesar Rp 10.000.000.
Berdasarkan transaksi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


Jika transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, maka:
Biaya perolehan mesin baru

= nilai wajar aktiva yang diterima
= Rp 70.000.000

Nilai buku mesin lama

= harga perolehan mesin lama – akumulasi
penyusutan
= Rp 100.000.000 – Rp 40.000.000
= Rp 60.000.000

Laba transaksi pertukaran

= nilai wajar mesin lama – nilai buku mesin lama
= Rp 80.000.000 – Rp 60.000.000
= Rp 20.000.000

Laba dari transaksi tersebut boleh diakui seluruhnya karena transaksi pertukaran
memiliki substansi komersial.


Jika transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, maka:
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=
= Rp 2.500.000
Gain deferred

= Rp 20.000.000 – Rp 2.500.000
= Rp 17.500.000

Laba dari transaksi tersebut hanya boleh diakui sebesar proporsi kas yang diterima
yaitu sebesar Rp 2.500.000 jika transaksi pertukaran mesin tidak memiliki substansi
komersial.
Nilai perolehan mesin baru

= nilai wajar mesin baru – gain deferred
= Rp 70.000.000 – Rp 17.500.000
= Rp 52.500.000

2.1.2.4.

Aktiva Tetap Berasal dari Hibah

Schroeder (2009: 295-296) mengemukakan aktiva tetap yang berasal dari hibah
(donated assets) dicatat berdasarkan fair market value dan dengan jumlah yang sama
dicatat pada akun ekuitas sebagai donated capital. Pencatatan aktiva tetap yang berasal
dari hibah dengan fair market values dipertahankan dengan alasan jika hibah dalam
bentuk kas, jumlah yang diterima tersebut dicatat sebgai donated capital dan kas yang
diterima dapat digunakan untuk membeli aset dengan fair market value.
Untuk lebih jelas mengenai aktiva tetap yang berasal dari hibah dapat dilihat
contoh sebagai berikut: PT. Aurum menerima mobil sebagai hadiah dari pemegang
saham untuk memfasilitasi kegiatan operasi perusahaannya. Nilai pasar dari mobil
tersebut sebesar Rp 100.000.000. Maka biaya perolehan aktiva hibah yang harus dicatat
sebagai donated asset oleh PT. Aurum adalah Rp 100.000.000 dan dengan jumlah yang
sama dicatat pada bagian ekuitas sebagai donated capital.
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2.1.2.5.

Aktiva Tetap Leasing

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.30 (IAI, 2009: 30.2-30.3)
aktiva tetap yang berasal dari leasing dicatat sebesar nilai wajar aset yang disewa atau
sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai
wajar. Penilaian ditentukan pada awal kontrak. Tingkat diskonto yang digunakan dalam
perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga
implisit pada sewa, jika dapat ditentukan secara praktis, jika tidak digunakan tingkat
suku bunga pinjaman inkremental.
Aktiva tetap yang berasal dari leasing apabila menggunakan metode sewa
pembiayaan (finance lease method) maka dicatat sebesar nilai wajar (fair-market value)
aset yang disewa pada awal leasing terjadi atau sebesar nilai kini pembayaran sewa
minimum (present value of the minimum lease payment), jika nilai kini lebih rendah dari
nilai wajar. Apabila leasing menggunakan metode sewa operasi (operating lease method)
maka tidak ada nilai aset yang dicatat, pada awal sewa perusahaan hanya mencatat beban
sewa sebagai pembayaran pertama penyewaan aktiva tersebut (Kieso, 2010: 1129-1131).
Menurut Albrecht (2008: 383-384) sewa menyewa diklasifikasikan menjadi dua
jenis yaitu sewa operasi atau operating lease, yaitu perjanjian sewa yang bersifat
sederhana,

dan

sewa

pembiayaan

atau

capital

lease

dimana

sewa

dipertanggungjawabkan sebagai pembelian aktiva sewa guna usaha. Aktiva tetap yang
berasal dari sewa pembiayaan dicatat sebagai aktiva sewa atau leased property sebesar
nilai kini dari pembayaran sewa atau present value of the lease payment dan lawannya
dengan jumlah yang sama dicatat kewajiban sewa atau lease liability. Jika perusahaan
melakukan sewa operasi maka tidak ada aktiva tetap yang dicatat perusahaan atas aktiva
yang disewa, perusahaan hanya mencatat beban sewa atau lease expense setiap
pembayaran sewa terjadi pada cash sebagai akun lawan.
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Subramanyam (2009: 147) mengemukakan bahwa aset yang diklasifikasikan
sebagai capital lease dicatat sejumlah nilai sekarang MLP (Minimum Lease Payment),
tidak termasuk biaya administrasi (executor cost–jika dapat ditentukan), baik di sisi aset
maupun kewajiban. Aset sewa pada capital lease harus disusutkan selama masa sewa
dengan cara yang konsisten. Sama halnya dengan beban bunga yang harus diakui sebagai
kewajiban sewa. Dalam akuntansi operating lease, sewa dicatat sebagai beban saat
terjadinya, dan tidak ada aset atau kewajiban yang diakui dalam neraca.
Untuk lebih jelas mengenai aktiva yang berasal dari sewa atau leasing dapat
dilihat contoh sebagai berikut: Pada 1 Januari 2010 PT. Argon melakukan kontrak sewa
menyewa untuk menyewa sebuah truk dengan jangka waktu sewa menyewa selama lima
tahun. Pembayaran sewa setiap awal tahun sebesar Rp 23.981.620. Nilai wajar truk itu
adalah Rp 100.000.000. Tingkat pengembalian investasi atau rate of return on
investment adalah 9% dan tingkat suku bunga pinjaman inkremental atau incremental
borrowing rate adalah 11%.
Berdasarkan data di atas, biaya perolehan mobil dapat diperoleh dengan
membandingkan nilai kini pembayaran sewa minimum dengan nilai wajar mobil.
Nilai kini pembayaran sewa minimum

= Rp 23.981.620 x Present value of an annuity
due of 1 for 5 periods at 9%
= Rp 23.981.620 x 4,23972
= Rp 101.675.353,9

Nilai wajar aktiva leasing

= Rp 100.000.000

Berdasarkan data tersebut maka biaya perolehan mobil atau aktiva leasing yang harus
dicatat PT. Argon adalah sebesar nilai wajar mobil yaitu Rp 100.000.000 karena nilai
kini pembayaran sewa minimum lebih besar dari nilai wajar aktiva itu.
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2.1.3. Pengeluaran Selama Pemakaian Aktiva Tetap
Pada umumnya sehubungan dengan pemakaian aktiva tetap dalam operasi
perusahaan

sehari-hari

selalu

memerlukan

biaya

untuk

mempertahankan

produktivitasnya. Biaya yang dikeluarkan ini ada yang sifatnya dapat meningkatkan daya
guna dan ada yang memperpanjang masa manfaat aktiva tetap tersebut.
Menurut Wild (2011: 324) capital expenditure, disebut juga balance sheet
expenditure, adalah biaya tambahan aktiva tetap yang dapat memperpanjang masa
manfaat melampaui periode saat ini. Pengeluaran tersebut akan mendebet aktiva tetap
dalam neraca. Sedangkan revenue expenditure adalah tambahan biaya aktiva tetap yang
tidak menambah masa manfaat atau produktifitas aktiva tetap. Biaya ini dicatat sebagai
beban dan mengurangi pendapatan saat ini pada laporan laba rugi.
Untuk membedakan apakah pengeluaran itu sebagai beban atau dikapitalisasi,
Schroeder (2009: 301-302) menyederhanakannya berdasarkan pengeluaran itu apakah
“biasa dan perlu” atau “memperpanjang masa manfaat”. Hampir semua fasilitas
membutuhkan perawatan secara periodik dan ini dicatat sebagai current expense. Akan
tetapi, jika tambahan expenditures memberikan peningkatan potensi jasa di masa depan,
expenditures ini tidak seharusnya dicatat sebagai current expense. Pengeluaran yang
meningkatkan potensi jasa di masa depan harus ditambahkan dengan sisa biaya aset yang
belum berakhir dan dibebankan selama periode estimasi sisa manfaat.
Sehubungan dengan penggolongan tersebut, PSAK No. 16 (IAI, 2009: 16.3)
memberikan penjelasan bahwa perusahaan tidak boleh mengakui biaya perawatan seharihari aset tetap sebagai bagian dari aset yang bersangkutan dan harus diakui dalam
laporan laba rugi saat terjadinya. Sedangkan biaya penggantian bagian tertentu suatu aset
tetap yang tidak terlalu sering dilakukan dapat diakui sebagai bagian dari aset tetap jika
memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset, yaitu kemungkinan manfaat
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ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan
biaya peolehan dapat diukur secara andal.
Dalam menentukan bagaimana biaya harus dialokasikan setelah perolehannya,
perusahaan mengikuti kriteria yang sama digunakan untuk menentukan biaya awal aktiva
tetap. Yaitu, mereka mengakui biaya setelah perolehan sebagai aset ketika biaya dapat
diukur secara andal dan besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan
dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Bukti manfaat ekonomis di masa depan
akan meningkatkan (1) masa manfaat, (2) kuantitas produksi barang, dan (3) kualitas
poduk (Kieso, 2010: 531).
Menurut Kieso (2010: 532-534), secara umum perusahaan mengeluarkan empat
jenis pengeluaran besar yang berhubungan dengan aset yang ada.
1. Additions
Berdasarkan definisinya, perusahaan mengkapitalisasi setiap penambahan pada
aktiva tetap karena aktiva baru telah dibuat. Sebagai contoh, penambahan sistem
pendingin ruangan pada kantor. Dengan demikian perusahaan harus mengkapitalisasi
penambahan tersebut.
Satu masalah yang timbul di area ini adalah akuntansi untuk setiap perubahan
yang terkait dengan struktur yang ada sebagai akibat dari penambahan. Contoh, apakah
biaya untuk merubuhkan dinding lama merupakan tambahan biaya perolehan atau beban
atau kerugian periode tersebut? Secara konseptual, perusahaan harus mengeluarkan biaya
dari dinding lama dan penyusutan terkait dan mencatat kerugian. Kemudian perusahaan
harus menambahkan biaya dinding baru dengan biaya gedung baru.
2. Improvements and Replacements
Perusahaan mengganti suatu aktiva melalui perbaikan dan penggantian.
Perbedaannya yaitu perbaikan adalah mengganti aktiva yang sedang dipakai dengan
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yang lebih baik, contoh mengganti lantai kayu menjadi lantai beton. Sedangkan
penggantian adalah mengganti aktiva yang dipakai dengan jenis yang sama, contoh
mengganti lantai kayu yang lama dengan lantai kayu yang baru.
Perbaikan dan penggantian adalah hasil dari kebijakan umum untuk
memodernisasi atau merehabilitasi bangunan tua atau bagian dari peralatan. Masalahnya
adalah membedakan jenis pengeluaran dari perbaikan normal. Apakah pengeluaran
meningkatkan potensi pelayanan di masa mendatang suatu aktiva? Atau apakah
pengeluaran itu hanya mempertahankan tingkat pelayanan yang ada? Kerap kali,
jawabannya adalah tidak jelas. Oleh sebab itu dibutuhkan pertimbangan yang tepat untuk
mengelompokkan pengeluaran tersebut.
3. Rearrangement and Reorganization
Perusahaan mungkin akan dikenakan biaya penataan kembali atau reorganisasi
untuk beberapa aktiva yang dimilikinya. Pertanyaanya adalah apakah biaya tersebut
harus dikapitalisasi atau sebagai beban. Menurut IFRS, pengakuan biaya penataan
kembali atau reorganisasi dihentikan setelah aktiva tersebut pada lokasi dan kondisi yang
diperlukan untuk memulai usaha sebagaimana dimaksudkan oleh manajemen. Sebagai
akibatnya, biaya reorganisasi atau pengaturan ulang aktiva tetap yang ada tidak
dikapitalisasi melainkan dibebankan pada saat terjadinya.
4. Repairs
Terdiri dari perbaikan biasa dan perbaikan utama. Perusahaan melakukan
perbaikan biasa untuk mempertahankan aktiva tetap pada kondisi operasi. Biaya tersebut
dibebankan pada saat terjadinya.
Beberapa perusahaan seperti perusahaan penerbangan memiliki biaya perbaikan
substansial terkait dengan pesawat mereka. Pada saat perbaikan besar, biaya dan

ANALISIS PENERAPAN..., Alita Roesida, Ak.-IBS, 2011

penyusutan sampai saat ini harus dihapuskan dan diganti dengan biaya yang baru
dikeluarkan untuk memperbaiki.

2.1.4. Penyusutan Aktiva Tetap
Bersamaan dengan berjalannya waktu, kapasitas kemampuan pemberian jasa dari
semua aktiva tetap, kecuali tanah, akan semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini
dapat disebabkan oleh faktor fisik berupa keusangan atau faktor fungsional berupa
keterbelakangan teknologi. Oleh sebab itu perlu mengalokasikan biaya aktiva tetap
selama masa manfaat yang diberikan. Pengalokasian biaya ini disebut dengan
penyusutan. Ikatan Akuntan Indonesia (2009: 16.2) melalui PSAK No. 16 (Revisi 2007)
mendefinisikan penyusutan sebagai berikut:
“Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu
aset selama umur manfaatnya.”
Dalam Kimmel (2010: 439), penyusutan didefinisikan sebagai proses
mengalokasikan biaya aktiva tetap ke expense selama masa manfaatnya secara rasional
dan sistematis.
Schroeder (2009: 298) menjelaskan konsep penyusutan dirancang dalam upaya
untuk memenuhi kebutuhan untuk mengalokasikan biaya aktiva tetap selama masa
manfaat dari penggunaan aset jangka panjang.
Menurut Kieso (2010: 562) penyusutan adalah proses akuntansi mengalokasikan
biaya aset berwujud ke dalam beban secara sistematis dan rasional ke periode dimana
benefit dari penggunaan aset tersebut diharapkan dapat diperoleh.
Alokasi biaya atau penyusutan yang dilakukan merupakan salah satu unsure yang
dapat mempengaruhi pendapatan. Oleh sebab itu perlu diketahui tiga faktor yang
mempengaruhi proses penyusutan (Schroeder, 2009: 299), yaitu:
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1. Menentukan dasar penyusutan, yakni bagian dari biaya perolehan aktiva yang harus
dibebankan pada expense selama masa manfaat yang diharapkan.
2. Mengestimasi umur manfaat, yaitu periode waktu aset diharapkan berfungsi secara
efisien.
3. Memilih metode penyusutan yang tepat.
Faktor terakhir yang terkait dalam proses penyusutan adalah metode pembagian
biaya. Supaya sistematis dan rasional, metode penyusutan harus mencerminkan pola
dimana manfaat ekonomi aset masa depan diperkirakan akan dikonsumsi oleh
perusahaan. Menurut Kieso (2010: 564) perusahaan dapat menggunakan metode
penyusutan sebagai berikut:
1. Activity method (units of use or production).
2. Straight-line method.
3. Diminishing (accelerated)-charged method.

2.1.4.1. Activity Method
Activity method (juga disebut variable-charge atau unit-of-production approach)
mengsumsikan bahwa penyusutan adalah suatu fungsi penggunaan atau produktivitas,
bukan berlalunya waktu. Perusahaan menganggap masa manfaat aset dalam hal baik
output yang dihasilkan, atau ukuran input seperti jumlah jam kerjanya. Secara
konseptual, asosiasi biaya yang tepat bergantung pada output, bukan jam digunakan,
akan tetapi sering kali output tidak mudah diukur. Sehingga, ukuran input seperti jam
kerja aset lebih tepat untuk mengukur jumlah biaya penyusutan selama periode akuntansi
yang diberikan (Kieso, 2010: 564-565).
Untuk lebih jelasnya mengenai penyusutan dengan activity method, dapat dilihat
contoh sebagai berikut: PT. Alkali adalah perusahaan tambang. PT Alkali memiliki bor
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penggali untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Harga perolehan bor adalah
Rp250,000,000 dengan nilai sisa Rp50,000,000. Total estimasi jam kerja bor adalah
30,000 jam. Jika perusahaan menggunakan bor tersebut selama 1,500 jam pada tahun
pertamanya, beban penyusutan diperoleh sebagai berikut:

Keterbatasan utama dari metode ini adalah tidak tepat jika punyusutan dikategorikan
sebagai fungsi kegiatan karena penyusutan merupakan fungsi dari waktu, bukan kegiatan.
Masalah lain dalam penggunaan metode ini adalah kesulitan dalam mengestimasi unit
keluaran atau jam kerja yang diterima.

2.1.4.2. Straight-Line Method
Berlawanan dengan activity method, metode garis lurus memandang penyusutan
sebagai fungsi waktu daripada fungsi pemakaian. Banyak perusahaan menggunakan
metode ini karena sifatnya yang sederhana. Selain itu, metode garis lurus secara konsep
juga merupakan yang paling tepat. Keusangan yang muncul secara perlahan adalah
alasan utama untuk kehidupan yang terbatas, penurunan dalam kegunaannya mungkin
konstan dari waktu ke waktu (Kieso, 2010: 565).
Sebagai contoh pernggunaan metode garis lurus dalam menghitung beban
penyusutan adalah sebagai berikut: PT. Halogen merupakan perusahaan manufaktur.
Untuk keperluan produksi, perusahaan memiliki mesin produksi dengan harga perolehan

ANALISIS PENERAPAN..., Alita Roesida, Ak.-IBS, 2011

Rp500,000,000 dan nilai sisa Rp50,000,000. Masa manfaat mesin diperkirakan 5 tahun.
Dengan demikian beban penyusutan dapat diperoleh sebagai berikut:

Kelemahan utama pada metode garis lurus adalah bahwa metode itu berdasar
pada dua asumsi lemah: (1) manfaat ekonomi aset adalah sama setiap tahunnya, dan (2)
biaya perbaikan dan pemeliharaan pada dasarnya adalah sama setiap periode.

2.1.4.3. Diminishing-Charge Method
Metode saldo menurun menyajikan biaya penyusutan yang tinggi di awal periode
dan biaya yang rendah di periode-periode selanjutnya. Metode ini dinilai paling tepat
karena dasar pembenaran metode ini adalah perusahaan harus membebankan biaya
penyusutan yang lebih besar di awal dan terus menurun di periode berikutnya
dikarenakan aktiva lebih produktif di awal masa manfaatnya. Dan lagi, metode ini
menyajikan biaya yang konstan karena penurunan biaya penyusutan pada periodeperiode berikutnya diikuti dengan meningkatnya biaya perbaikan dan perawatan (Kieso,
2010: 566).
Biasanya perusahaan menggunakan salah satu dari dua metode ini, yaitu:
a. Sum-of-the-Years’-Digits Method. Metode ini menghasilkan penurunan biaya
penyusutan yang berdasarkan penurunan fraksi biaya yang dapat disusutkan. Setiap
fraksi menggunakan jumlah tahun sebagai penyebut, misal masa manfaat 5 tahun
sehingga penyebutnya adalah 5+4+3+2+1 = 15. Pembilang adalah tahun taksiran
masa manfaat pada awal tahun. Jadi dengan metode ini, pembilang terus menurun
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dari tahun ke tahun hingga masa manfaat habis, sedangkan penyebut tetap sama
(5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15). Pada akhir masa manfaat, saldo aktiva harus sama
dengan nilai sisa.
Ilustrasi dibawah ini akan memperlihatkan perhitungan depresiasi dengan metode
Sum-of-the-Years’-Digits: PT. Niobium memiliki mesin pintal untuk mendukung
kegiatan produksi di bidang tekstil. Harga perolehan mesin tersebut Rp500,000,000
dengan nilai sisa Rp50,000,000. Masa manfaat mesin itu diperkirakan 5 tahun.
Perusahaan memilih untuk menggunakan metode Sum-of-the-Years’-Digits untuk
mengukur biaya penyusutan mesin itu. Berikut adalah perhitungan penyusutannya.
Tabel 2.1. Perhitungan Sum-of-the-Years’-Digits Method
Tahun

1
2
3
4
5
a
Nilai Sisa

Dasar Penyusutan
(Harga PerolehanNilai Sisa)
Rp450,000,000
Rp450,000,000
Rp450,000,000
Rp450,000,000
Rp450,000,000

Sisa
Fraksi
Masa
Penyusutan
Manfaat
5 tahun
4 tahun
3 tahun
2 tahun
1 tahun

5/15
4/15
3/15
2/15
1/15

Biaya
Penyusutan

Nilai Buku,
Akhir Tahun

Rp150,000,000
Rp120,000,000
Rp 90,000,000
Rp 60,000,000
Rp 30,000,000
Rp450,000,000

Rp350,000,000
Rp230,000,000
Rp140,000,000
Rp 80,000,000
Rp 50,000,000a

Sumber: Intermediate Accounting (Kieso, 2010: 566)
b. Declining-Balance Method. Metode ini menggunakan kelipatan tingkat penyusutan
metode garis lurus, misal tingkat penyusutan double-declining untuk 10 tahun adalah
20% yang diperoleh dari menggandakan tingkat penyusutan straight-line yaitu 1/10
atau 10%. Tidak seperti metode lain, dalam menetapkan dasar penyusutan metode
double-declining-balance tidak mengurangi harga perolehan dengan nilai sisa.
Tingkat penyusutan double-declining dikalikan dengan nilai buku aktiva pada awal
periode.

Menerapkan

tingkat

penyusutan

double-declining

konstan

untuk

menghasilkan nilai buku yang terus menurun karena penurunan biaya penyusutan
setiap tahunnya. Pada akhir masa manfaat nilai buku harus sama dengan nilai sisa.
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Dengan menggunakan ilustrasi pada metode garis lurus, diperoleh perhitungan
dengan metode declining-balance sebagai berikut.

Tahun

1
2
3
4
5
a

Tabel 2.2. Perhitungan Double-Declining-Balance Method
Niali Buku
Tingkat
Biaya
Saldo
Aktiva, Awal
Penyusutana
Penyusutan
Akumulasi
Tahun
Penyusutan
Rp500,000,000
40%
Rp200,000,000
Rp200,000,000
Rp300,000,000
40%
Rp120,000,000
Rp320,000,000
Rp180,000,000
40%
Rp 72,000,000
Rp392,000,000
Rp108,000,000
40%
Rp 43,200,000
Rp435,200,000
b
Rp 64,800,000
40%
Rp 14,800,000
Rp450,000,000

Nilai Buku,
Akhir Tahun
Rp300,000,000
Rp180,000,000
Rp108,000,000
Rp 64,800,000
Rp 50,000,000

Berdasarkan pada kelipatan 20 % straight-line rate (Rp90,000,000/Rp450,000,000 = 20% x 2 = 40%)

b

Dibatasi pada Rp14,800,000 karena nilai buku akhir tahun tidak boleh melebihi nilai sisa

Sumber: Intermediate Accounting (Kieso, 2010: 567)

2.1.5. Penghentian Pengakuan Aktiva Tetap
Suatu aktiva dihentikan penggunaannya jika sudah tidak berguna lagi bagi
perusahaan. Menurut PSAK No.16 (Revisi 2007), jumlah tercatat aktiva tetap dihentikan
pengakuannya pada saat: (1) dilepaskan, dan (2) tidak ada manfaat ekonomis di masa
depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya (IAI, 2009: 16.11).
Perusahaan dapat menghentikannya secara sukarela atau melepasnya dengan cara
menjual aktiva, menukar dengan yang baru, mengkonversi secara paksa, atau
mengabaikannya. Terlepas dari jenis penghentian, penyusutan harus diakui sampai
dengan tanggal disposisi. Selanjutnya perusahaan harus menghilangkan semua akun
yang terkait dengan aktiva tetap yang dihentikan. Umumnya, nilai buku aktiva tetap
tertentu tidak sama dengan nilai penghentian dan sebagai akibatnya muncul laba atau
rugi. Alasan: penyusutan adalah perkiraan alokasi biaya dan bukan proses pengukuran.
Keuntungan atau kerugian adalah benar-benar sebuah koreksi dari laba bersih untuk total
tahun selama perusahaan menggunakan aktiva tetap (Kieso, 2010: 534).
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Albrecht (2008: 399) menyatakan ketika aset operasi jangka panjang dibuang
atau ditukar, aset tersebut akan dihapus dari buku dan diganti dengan aktiva yang
diterima dalam pertukaran yang dicatat sebesar nilai wajarnya. Jika nilai wajar aktiva
yang diterima melebihi nilai buku aktiva yang diserahkan, dengan demikian keuntungan
akan diakui. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka kerugian yang akan diakui.
Menurut Wild (2011: 325) ada beberapa alasan perusahaan melakukan pelepasan
aset. Banyak aset yang dilepas karena sudah usang. Aset yang lain dijual karena
perubahan business plan. Dan ada kalanya suatu aset ditukar dengan aset yang lebih
baik. Perlakuan akuntansi untuk pelepasan aset tersebut disajikan sebagai berikut:
1. Mencatat penyusutan pada tanggal pelepasan. Perlakuan ini akan memperbaharui
nilai akumulasi penyusutan.
2. Menghapus saldo aset yang dilepas dan akun akumulasi penyusutan.
3. Mencatat penerimaan atau pembayaran kas (atau aset lain) pada saat pelepasan.
4. Mencatat keuntungan atau kerugian, diperoleh dari perbandingan nilai buku aset
dengan nilai wajar aset yang diterima.
Untuk mengilustrasikan perlakuan akuntansi untuk aktiva yang dilepas, sebuah
mesin yang dimiliki oleh PT. Titanium memiliki harga perolehan Rp9,000,000 dengan
saldo akumulasi penyusutan sebesar Rp9,000,000. Jurnal untuk mencatat pelepasan
aktiva tersebut adalah:
Dr. Akumulasi penyusutan – mesin
Cr. Mesin

Rp9,000,000
Rp9,000,000

Pencatatan sudah merefleksikan keempat langkah diatas. Langkah 1 tidak perlu karena
mesin sudah disusutkan sepenuhnya. Langkah 2 mencerminkan pendebitan akumulasi
penyusutan dan mengkreditkan mesin. Karena tidak ada aktiva lain yang terkait, langkah
3 tidak relevan. Dan juga karena nilai bukunya adalah 0 (nol) dan tidak ada aktiva lain
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yang terkait, maka tidak ada keuntungan atau kerugian yang dicatat pada langkah 4.
Untuk aktiva yang belum disusutkan sepenuhnya akan diilustrasikan sebagai
berikut: suatu kendaraan dengan harga perolehan Rp80,000,000 dimiliki oleh PT.
Polonium yang bergerak di jasa pengiriman. Kendaraan tersebut memiliki saldo
akumulasi penyusutan sebesar Rp60,000,000 pada 31 Desember 2009. Perusahaan
menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan kendaraan yang masa manfaatnya
diperkirakan 8 tahun dan kebijakan tidak ada nilai sisa diterapkan oleh perusahaan. Pada
1 Juli 2010, kendaraan ini dilepaskan. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:
Dr. Beban penyusutan

Rp5,000,000

Cr. Akumulasi penyusutan – kendaraan

Rp5,000,000

Jurnal untuk mencatat depresiasi selama 6 bulan [(Rp80,000,000/8) x 6/12]
Dr. Akumulasi penyusutan – kendaraan

Rp65,000,000

Dr. Rugi akibat pelepasan aktiva

Rp15,000,000

Cr. Kendaraan

Rp80,000,000

Jurnal untuk mencatat langkah 2 sampai 4. Kerugian diperoleh sebesar Rp15,000,000
berasal dari membandingkan nilai buku kendaraan dengan tidak adanya kas yang beralih
(Rp80,000,000 – Rp60,000,000 – Rp5,000,000).
Ketika suatu aktiva dijual, perusahaan mencatat penyusutan pada periode saat
aktiva dijual. Untuk mengilustrasikannya, sebuah perusahaan yang bergerak di industri
manufaktur, PT. Osmium, mencatat penyusutan sebuah mesin dengan harga perolehan
Rp18,000,000 selama 9 tahun sebesar Rp1,200,000 per tahun. Jika perusahaan menjual
mesin tersebut pada tengah tahun ke-10 seharga Rp7,000,000 maka perusahaan mencatat
penyusutan pada tanggal aktiva dijual sebagai berikut:
Dr. Beban penyusutan
Cr. Akumulasi penyusutan – mesin

Rp600,000
Rp600,000
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Beban penyusutan

= Rp1,200,000 x ½
= Rp600,000

Untuk mencatat jurnal penjualan aktiva adalah sebagai berikut:
Dr. Kas

Rp7,000,000

Dr. Akumulasi penyusutan

Rp11,400,000

Cr. Mesin

Rp18,000,000

Cr. Keuntungan akibat pelepasan aktiva

Rp400,000

Akumulasi penyusutan = (Rp1,200,000 x 9 tahun) + Rp600,000
= Rp11,400,000
Nilai buku pada saat mesin dijual adalah Rp6,600,000 (Rp18,000,000 –
Rp11,400,000). Karena mesin dijual dengan harga Rp7,000,000 maka perusahaan
mencatat keuntungan sebesar Rp400,000 (Rp7,000,000 – Rp6,600,000).

2.1.6. Pengungkapan Aktiva Tetap
Tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna
bagi pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Menurut Kieso (2010:
42) tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan
tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor ekuitas
potensial, kreditur, dan kreditur lainnya dalam pengambilan keputusan sebagai penyedia
modal.
Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan
kekayaan perusahaan. Aktiva tetap merupakan kekayaan perusahaan yang nilainya besar.
Penyajian aktiva tetap di neraca yaitu di sebelah debet dengan pengelompokkan seperti
tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset
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tetap lainnya. Dalam PSAK No. 16 (Revisi 2007) dijelaskan bahwa bagi perusahaan
yang menggunakan metode biaya dalam pengakuan aktiva tetapnya, aktiva tetap dicatat
sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi
penurunan nilai. Sedangkan untuk perusahaan yang menerapkan model revaluasi dalam
pengakuan aktiva tetap yang dimilikinya, aktiva tetap harus dicatat pada jumlah
revaluasian dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah
tanggal revaluasi (IAI, 2009: 16.6).
Untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan,
pengungkapan aktiva tetap dalam laporan keuangan harus memenuhi kualitas informasi
yang diinginkan oleh pengguna. Menurut PSAK No. 16 (Revisi 2007) laporan keuangan
untuk kelompok aset tetap harus mengungkapkan (IAI, 2009: 16.12):
a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tecatat bruto.
b. Metode penyusutan yang digunakan.
c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi
penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
Masih menurut PSAK No. 16 (Revisi 2007), laporan keuangan juga
mengungkapkan (IAI, 2009: 16.13):
a. Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk
utang.
b. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam
pembangunan
c. Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap.
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d. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan
nilai, hilang, atau dihentikan yang dimasukkan dalam laporan laba rugi, jika tidak
diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi.

2.1.7. Konsep Penilaian Aktiva Tetap
Aktiva tetap merupakan komitmen sumber daya ekonomi perusahaan yang pada
umumnya berjumlah besar dan signifikan. Oleh sebab itu, penilaian terhadap aktiva tetap
menjadi perhatian pengguna laporan keuangan karena menggambarkan sumber daya
fisik yang dimiliki perusahaan dan juga mengindikasikan likuiditas dan aliran kas di
masa mendatang (Schroeder, 2009: 290).
Di dalam teori akuntansi terdapat konsep-konsep penilaian aktiva. Untuk aktiva
tetap berwujud yang merupakan non monetary assets atau aktiva bukan uang dinilai
berdasarkan nilai masukan atau input value.
Di dalam bukunya yang berjudul Teori Akuntansi, Hendriksen (2001: 491)
mengemukakan alasan utama input value merupakan nilai yang paling relevan dalam
penilaian aktiva tetap adalah:
“a stronger assumption than minimum value is sometimes made, that is, that cost
represents the actual value of asset to the firm at the time of acquisition.”
Terdapat beberapa konsep input valuation yang diterapkan pada penilaian aktiva
tetap berwujud, yaitu: (Hendriksen, 2001: 491)
1. Historical Input Costs
Historical cost dapat didefinisikan sebagai jumlah harga yang dibayar oleh
perusahaan untuk dapat memiliki dan menggunakan suatu aktiva tetap; termasuk semua
pembayaran yang harus dilakukan untuk memperoleh aktiva tersebut dalam lokasi dan
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kondisi yang diperlukan agar aktiva tetap tersebut memberikan jasa dalam produksi atau
kegiatan lain perusahaan.
a) Prudent Costs
Prudent costs mencakup hanya biaya-biaya yang secara normal akan
dibayarkan untuk pemilikan aktiva oleh manajemen yang bertindak secara hati-hati.
Pada umumnya, biaya yang direncanakan akan dikeluarkan oleh manajemen pada
saat melakukan komitmen dapat diasumsikan bahwa biaya tersebut didasarkan pada
keputusan yang berhati-hati. Biaya tambahan yang tidak diantisipasi tidak boleh
dimasukkan karena tidak ada bukti yang kuat bahwa manajemen telah sepakat untuk
mengeluarkan biaya-biaya itu sejak semula.
b) Standard Costs
Standard costs berlaku untuk pengukuran berdasarkan pada berapa biaya
yang harus didasari asumsi tertentu menurut tingkat efisiensi produksi dan kapasitas
kepuasan yang diinginkan. Ini merupakan input valuation yang berdasarkan harga
pertukaran yang sesuai dari barang yang jumlahnya tepat dan jasa yang diperlukan
untuk memproduksi suatu produk. Kepentingan utama standard costs adalah sebagai
alat manajerial untuk pengendali biaya.
c) Original Costs
Original costs merupakan biaya aktiva tetap perusahaan yang pertama kali
digunakan untuk kepentingan umum.
2. Current Input Costs
Current Input value merupakan harga pertukaran yang harus dikeluarkan pada
saat sekarang untuk mendapatkan aset yang sama. Jika pasar dimana aset yang sama
dibeli dan dijual, harga pertukaran dapat diperoleh dan dikaitkan dengan aset yang
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dimiliki. Namun penetapan exchange price tidak dapat diperoleh di pasar tempat
perusahaan biasa menjalankan kegiatan operasionalnya, kecuali kedua pasar tersebut
adalah sama.
a) Appraisal value
Proses appraisal adalah suatu metode estimasi harga perolehan berjalan atau
nilai berjalan berdasarkan prosedur sistematis oleh pihak luar perusahaan.
Keuntungan untuk memperoleh nilai appraisal adalah penilaian akan lebih obyektif
karena penilaian dilakukan oleh pihak luar perusahaan. Sedangkan kelemahan nilai
appraisal adalah nilai tersebut hanya dapat diperoleh pada selang waktu periodik,
sehingga nilainya dapat ketinggalan jaman seperti halnya harga perolehan historis.
b) Fair value
Fair value adalah jumlah yang diterima dari penjualan asset secara normal
bukan secara terpaksa. Fair value merupakan kombinasi dari beberapa dasar
penilaian bukan merupakan suatu dasar penilaian khusus yang dapat diterapkan pada
laporan keuangan secara umum. Fair value mencakup seluruh fakta yang relevan
termasuk prudent cost, reproduction cost dan replacement cost.
3. Discounted Future Input Costs
Jika harga, menurut kontrak, akan dibayar di masa yang akan datang, biaya dari
aset tersebut harus dijadikan present value dengan cara didiskontokan nilai kewajiban
kontraknya.

2.1.8. Konsep Penilaian Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2007)
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI, 2009: 16.6) menetapkan
dua alternatif pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai aktiva tetap, yaitu cost
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model dan revaluation model. Salah satu dari kedua pendekatan tersebut harus dipilih
dan diterapkan secara konsisten.
2.1.8.1.

Model Biaya atau Cost Model

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI, 2009: 16.6)
apabila perusahaan memilih model biaya dalam penilaian aktiva tetap yang dimilikinya
maka nilai tercatat dari aktiva tetap sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi
penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.
Menurut Schroeder (2009: 302) penilaian aktiva tetap dengan model biaya atau
historical cost akan menghasilkan nilai yang objektif dan dapat diandalkan (reliable).
Penggunaan model biaya memiliki keterbatasan yaitu model tersebut tidak dapat
memberikan informasi yang relevan bagi para pemakai laporan keuangan.
Untuk lebih jelas mengenai penerapan model biaya dapat dilihat contoh sebagai
berikut: PT. Kadmium membeli aktiva tetap berupa mesin pada 1 Januari 2007 sebesar
Rp 5.000.000 dengan masa manfaat selama 10 tahun dan tidak ada nilai sisa pada akhir
masa manfaat mesin tersebut. PT. Kadmium menggunakan model biaya dalam penilaian
mesin dan metode garis lurus dalam menghitung depresiasi atas mesin itu.
Berdasarkan contoh tersebut maka nilai tercatat mesin pada 31 Desember 2010
adalah sebagai berikut:
Beban penyusutan per tahun

= Biaya perolehan ÷ masa manfaat
= Rp 5.000.000 ÷ 10 tahun
= Rp 500.000 per tahun

Nilai tercatat (31 Desember 2010) = biaya perolehan – akumulasi penyusutan
= Rp 5.000.000 – (Rp 500.000 × 4 tahun)
= Rp 5.000.000 – Rp 2.000.000
= Rp 3.000.000
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Jadi berdasarkan model biaya nilai tercatat mesin pada 31 Desember 2010 adalah sebesar
Rp 3.000.000.

2.1.8.2.

Model Revaluasi atau Revaluation Model
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI, 2009:16.6-16.7)

bagi perusahaan yang menerapkan model revaluasi maka:
“Setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur
secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal
revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai
yang terjadi pada tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan
keteraturan yang cukup regulaer untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak
berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai
wajar pada tanggal neraca.”
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI, 2009: 16.2) mendefinisikan
nilai wajar sebagai:
“Jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset antara pihak-pihak yang
berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan
wajar (arm’s length transaction).”
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI, 2009: 16.7)
nilai wajar biasanya ditentukan berdasarkan market-based evidence yang dilakukan oleh
penilai independen yang profesional. Jika tidak terdapat market-based evidence, maka
penilaian nilai wajar dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan “biaya pengganti
yang didepresiasikan” atau depreciated replacement cost dan pendekatan pendapatan.
Penerapan model revaluasi dalam suatu perusahaan memiliki keterbatasan
maupun kelebihan seperti halnya penerapan model biaya. Menurut Schroeder (2009:
302) penerapan model revaluasi ini dapat memberikan informasi yang relevan sesuai
dengan kebutuhan para pemakai laporan keuangan. Adapun keterbatasan dari model
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revaluasi adalah nilai yang dihasilkan dari penerapan model ini tidak dapat diiandalkan
(unreliable).
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI, 2009: 16.7),
pencatatan revaluasi dapat dilakukan dengan dua teknik pencatatan antara lain : (1)
penyajian kembali dilakukan secara proporsional terhadap nilai tercatat bruto aktiva
sehingga nilai tercatatnya sama dengan nilai revaluasi, dan (2) eliminasi dilakukan
terhadap nilai tercatat bruto dan nilai tercatat neto disajikan kembali sehingga sama
dengan nilai revaluasi.
Untuk lebih jelas mengenai teknik pencatatan revaluasi dapat dilihat contoh
sebagai berikut: PT. Astatin memiliki bangunan dengan biaya perolehan sebesar Rp
1.000.000.000 serta akumulasi depresiasi bangunan tersebut sampai dengan 31
Desember 2010 sebesar Rp 600.000.000 sehingga nilai tercatat aktiva pada 31 Desember
2010 Rp 400.000.000. Pada 31 Desember 2010 diketahui nilai pasar dari bangunan itu
sebesar Rp 750.000.000. PT. Astatin menggunakan model revaluasi dalam pencatatan
aktiva tetap yang dimilikinya. Sesuai dengan data yang dimiliki PT. Astatin, maka
pencatatan revaluasi bangunan yang dapat dilakukan oleh PT. Astatin antara lain:


Teknik eliminasi terhadap nilai bruto aktiva dan nilai tercatat disajikan kembali.
Berdasarkan teknik eliminasi nilai bruto aktiva maka PT. Astatin harus membuat dua
jurnal pada 31 Desember 2010 yaitu jurnal mengeliminasi akumulasi depresiasi
bangunan yang direvaluasi dan jurnal mencatat revaluasi atas bangunan yang
dimilikinya. Kedua jurnal tersebut adalah sebagai berikut:
1. Jurnal mengeliminasi akumulasi depresiasi bangunan.
Dr. Akumulasi Depresiasi-Bangunan

Rp 600.000.000

Cr. Bangunan
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Rp 600.000.000

2. Jurnal mencatat revaluasi atas bangunan.
Dr. Bangunan

Rp 350.000.000

Cr. Revaluasi Surplus


Rp 350.000.000

Teknik penyajian kembali dilakukan secara proporsional terhadap nilai bruto aktiva.
Tabel 2.3. Pencatatan revaluasi dengan penyajian kembali secara proporsional
Original Cost
Revaluation
Total
%
(dalam Rp)
(dalam Rp)
(dalam Rp)
Gross
Carrying
amount
Accumulated
Depreciation
Net Carrying
amount

1,000,000,000

+

857,000,000

=

1,857,000,000

100

600,000,000

+

525,000,000

=

1,125,000,000

60

400,000,000

+

350,000,000

=

750,000,000

40

Sumber: International Accounting (Doupnik, 2009: 120)
Surplus revaluasi dicatat berdasarkan aktiva yang terkait dengan revaluasi
tersebut. Perlakuan akuntansi atas surplus revaluasi sesuai International Accounting
Standard 16 (2009: Par.39-40) adalah sebagai berikut :
Paragraf 39:
“If an asset’s carrying amount is increased as a result of a revaluation, the
increase shall be recognized in other comprehensive income and accumulated in
equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase shall be
recognised in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of
the same asset previously recognised in profit or loss.”
Paragraf 40:
“If an asset’s carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the
decrease shall be recognized in profit or loss. However, the decrease shall be
recognised in other comprehensive income to the extent of any credit balance
existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease
recognized in other comprehensive income reduces the amount accumulated in
equity under the heading of revaluation surplus.”
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (IAI, 2009:
16.8) perlakuan akuntasi untuk surplus revaluasi adalah sebagai berikut:
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1. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung
dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus
diakui dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat
revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi.
2. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam
laporan laba rugi. Namun, penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit
ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi
saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.
Untuk lebih jelas mengenai pencatatan surplus revaluasi dapat dilihat contoh
sebagai berikut: PT. Bismut menggunakan model revaluasi dalam menilai aktiva tetap
yang dimilikinya. Berikut ini data atas aktiva tetap yang dimiliki PT. Bismut berupa
harga perolehan dan nilai wajar pada 31 Desember tahun pertama serta tahun kedua.
Tabel 2.4. Data perolehan dan nilai wajar aktiva tetap PT. Bismut
Land
Building
Machinery
Rp100,000,000
Rp500,000,000 Rp200,000,000
Cost
120,000,000
450,000,000
210,000,000
Fair Value at 12/31/Y1
150,000,000
460,000,000
185,000,000
Fair Value at 12/31/Y2
Sumber: International Accounting (Doupnik, 2009: 121)
Berdasarkan data aktiva tetap yang dimiliki maka PT. Bismut harus membuat
jurnal untuk mencatat revaluasi aktiva tetap pada 31 Desember tahun pertama dan tahun
kedua. Jurnal yang perlu dicatat adalah sebagai berikut:
31 Desember tahun pertama
Dr. Tanah

Rp 20.000.000

Cr. Surplus Revaluasi-Tanah
Dr. Rugi Revaluasi-Bangunan (expenses)

Rp 20.000.000
Rp 50.000.000

Cr. Bangunan

Rp 50.000.000
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Dr. Mesin

Rp 10.000.000

Cr. Surplus Revaluasi-Mesin

Rp 10.000.000

31 Desember tahun kedua
Dr. Tanah

Rp 30.000.000

Cr. Surplus Revaluasi-Tanah
Dr. Bangunan

Rp 30.000.000
Rp 10.000.000

Cr. Recovery Rugi Revaluasi-Bangunan (income)
Dr. Surplus Revaluasi-Mesin

Rp 10.000.000

Dr. Rugi Revaluasi-Mesin (expense)

Rp 15.000.000

Cr. Mesin

Rp 10.000.000

Rp 25.000.000

2.1.9. Penentuan Nilai Wajar Berdasarkan PSAK No. 48
Nilai wajar aktiva tetap digunakan jika perusahaan menggunakan metode
revaluasi dalam penilaian aktiva tetap yang dimilikinya. Berdasarkan metode tersebut
nilai aktiva tetap yang dicatat dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai wajar
dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48 (IAI, 2009: 48.3)
pengukuran nilai yang dapat diperoleh kembali dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
menghitung harga jual neto dan nilai pakai.
Kieso (2010: 572) mengemukakan pengukuran nilai yang dapat diperoleh
kembali berdasarkan fair value less costs to sell jika ada kemungkinan aset tersebut
untuk dijual atau menggunakan value-in-use, yaitu present value of expected cash flow,
pada aset yang tidak akan dijual sampai akhir masa manfaat aset.
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48 (IAI, 2009: 48.4) harga
jual neto merupakan harga jual pasar yang aktif disesuaikan dengan tambahan biaya
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yang dapat dibebankan secara langsung pada penghentiannya jika aset diperdagangkan di
pasar. Jika aset tidak diperdagangkan di pasar maka harga jual neto ditentukan
berdasarkan informasi terbaik yang tersedia dalam kondisi tersebut untuk menunjukkan
jumlah yang dapat diperoleh perusahaan. Dalam menentukan harga jual neto, biaya
penghentian penggunaan aset dikurangkan. Contoh biaya penghentian aset antara lain
biaya legal, pajak dan biaya untuk membuang aset.
Penaksiran nilai pakai aset meliputi tahap berikut ini: (IAI, 2009: 48.4)
1. Penaksiran arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan dari pemakaian dan
penghentian aset tersebut; dan
2. Penerapan tarif diskonto yang memadai.
Dasar penaksiran arus kas di masa depan dalam mengukur nilai pakai antara lain:
(IAI, 2009: 48.5)
1. Proyeksi arus kas harus didasarkan pada asumsi logis dan kuat, yang mencerminkan
taksiran terbaik manajemen mengenai kondisi ekonomi yang mungkin terjadi selama
masa manfaat aset. Manajemen harus menggunakan pertimbangan yang dapat
diverifikasi secara objektif.
2. Proyeksi arus kas jangka pendek harus didasarkan pada anggaran atau prakiraan
keuangan yang telah disetujui oleh manajemen yang mempunyai wewenang untuk
itu. Proyeksi arus kas jangka pendek meliputi jangka waktu maksimum lima tahun,
kecuali jika penggunaan jangka waktu yang lebih panjang dapat dibenarkan; dan
3. Proyeksi arus kas jangka panjang harus didasarkan pada ekstrapolasi proyeksi jangka
pendek dengan menggunakan tingkat pertumbuhan yang tetap atau semakin
menurun, kecuali jika tingkat pertumbuhan yang meningkat dapat dijustifikasi.
Tingkat pertumbuhan ini tidak boleh melebihi tingkat pertumbuhan jangka panjang
rata-rata suatu produk, industri, negara tempat perusahaan beroperasi atau pasar
produk yang dihasilkan oleh aset tersebut, kecuali tingkat pertumbuhan yang lebih
tinggi dapat dijustifikasi.
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48 (IAI, 2009: 48.6)
taksiran arus kas masuk hanya mencerminkan arus kas masuk yang berhubungan dengan
aset yang diakui pertama kali atau bagian yang tersisa dari aset jika sebagian dari aset
telah digunakan atau dijual. Apabila aset telah termodifikasi sehingga tidak mungkin
membedakan arus kas masuk yang berhubungan dengan aset yang pertama kali telah
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diakui maka digunakan arus kas masuk masa depan dari aset dalam kondisi sekarang,
tidak bergantung pada apakah arus kas masuk masa depan berasal dari aset yang telah
diakui pertama kali atau dari peningkatan atau modifikasi. Proyeksi arus kas keluar
meliputi biaya overhead yang dapat dibebankan atau dialokasikan dengan dasar yang
andal dan konsisten pada penggunaan aset.
Untuk mencegah perhitungan ganda taksiran arus kas masa depan tidak meliputi
hal-hal sebagai berikut:
1. Arus kas keluar yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban yang telah diakui
sebagai utang,
2. Arus kas masuk atau keluar dari aktivitas pendanaan karena nilai waktu uang
dipertimbangkan dengan mendiskontokan arus kas di masa depan, dan
3. Penerimaan atau pembayaran pajak penghasilan karena tarif diskonto ditentukan atas
dasar sebelum pajak sehingga taksiran arus kas masa depan juga ditentukan sebelum
pajak.
Tarif diskonto menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48 (IAI,
2009: 48.7) harus ditetapkan atas dasar tarif diskonto pasar sebelum pajak yang
menunjukkan taksiran sekarang mengenai nilai waktu uang dan resiko spesifik yang
terkait dengan aset bersangkutan. Tarif diskonto tidak bergantung pada struktur modal
perusahaan karena nilai kembali yang diharapkan dari aset perusahaan tidak bergantung
pada cara perusahaan membiayai aset tersebut.
Berikut ini aplikasi perhitungan nilai pakai yang terdapat dalam lampiran
Penryataan Standar Akuntansi Keuangan No.48 (IAI, 2009): Perusahaan menyiapkan
perkiraan arus kas yang direvisi untuk lima tahun ke depan (tahun ke lima sampai
dengan tahun ke sembilan) dan taksiran arus kas berikutnya (tahun ke-10 sampai dengan
ke-15). Perusahaan memilih tarif diskonto 15%, yaitu tarif diskonto pasar sebelum pajak.
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Faktor nilai tunai dihitung sebesar k=1/(1+a)n, di mana a=tingkat suku bunga dan
n=periode diskonto.
Tabel 2.5. Perhitungan nilai pakai unit penghasil kas pada akhir tahun ke empat
Arus
Tingkat
Nilai Tunai
Arus Kas di
Kas
Tahun
Pertumbuhan
dengan Tarif
Masa Depan
Masa
Jangka Panjang
Diskonto 15%
Didiskontokan
Depan
5 (n=1)
230
0.86957
Rp1,000
6
253
0.75614
957
7
273
0.65752
898
8
290
0.57175
829
9
304
0.49718
756
10
3%
313
0.43233
677
11
-2%
307
0.37594
577
12
-6%
289
0.3269
472
13
-15%
245
0.28426
348
14
-25%
184
0.24718
227
15
-67%
61
0.21494
66
Nilai Penggunaan
6,807
Sumber: Lampiran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48 (IAI, 2009: 48.17)

2.1.10. Dampak Revaluation Model pada Laporan Keuangan
Penggunaan metode revaluation model dalam penilaian aktiva tetap akan
menimbulkan surplus atau rugi pada tanggal revaluasi. Surplus terjadi jika nilai aktiva
tetap yang dimiliki rumah sakit mengalami kenaikan pada tanggal revaluasi sehingga
akan muncul akun surplus revaluasi pada bagian ekuitas rumah sakit yaitu pada laporan
neraca rumah sakit dengan syarat saldo rugi penurunan nilai akibat revaluasi sebelumnya
sama dengan nol. Karena jika terdapat saldo pada rugi penurunan nilai di laporan
aktivitas, maka surplus revaluasi akan mengurangi nilai rugi revaluasi pada laporan
aktivitas higga kembali ke original cost. Sebaliknya rugi terjadi jika nilai aktiva tetap
setelah revaluasi mengalami penurunan sehingga muncul akun rugi penurunan nilai pada
laporan aktivitas sepanjang saldo surplus revaluasi akibat revaluasi sebelumnya sama
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dengan nol. Adanya nilai pada surplus revaluasi mengakibatkan berkurangnya saldo rugi
penurunan nilai sampai kembali pada original costnya.
Surplus revaluasi pada bagian ekuitas akan ditransfer menjadi laba ditahan
(retained earnings) ketika surplus direalisasi. Surplus akan direalisasi melalui
penggunaan aktiva tetap atau ketika aktiva tetap itu dijual atau aktiva tetap itu tidak
dapat dipakai kembali (disposal assets). Setiap periode perbedaan antara depresiasi nilai
revaluasi aktiva tetap dengan depresiasi nilai historis aktiva tetap akan ditransfer ke laba
ditahan (retained earnings). (Doupnik, 2009: 122)
Berikut ini dampak penerapan revaluation model terhadap laporan keuangan:
Tabel 2.6. Dampak revaluation model terhadap laporan keuangan

Aset

Hutang

Ekuitas

Surplus
(Rugi)

Kenaikan aktiva tetap
setelah revaluasi

naik

Tetap

Naik

Tetap

Penurunan aktiva tetap
setelah revaluasi

turun

Tetap

Turun

turun (rugi)*

(*) pada laporan aktivita akan diakui rugi selama saldo surplus revaluasi sama dengan nol

Sumber: Hasil Pengolahan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan jika nilai aktiva tetap setelah revaluasi naik
sebesar Rp 1.000.000 maka aset dan ekuitas perusahaan akan mengalami kenaikan
sebesar Rp 1.000.000. Dan sebaliknya jika nilai aktiva tetap setelah revaluasi turun
sebesar Rp 1.000.000 maka aset dan ekuitas perusahaan akan mengalami penurunan
sebesar Rp 1.000.000 serta pada laporan aktivitas akan dicatat rugi sebesar Rp 1.000.000
selama saldo surplus revaluasi sama dengan nol.
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2.2.

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

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
Rumah Sakit Jantung dan
Pembuluh Darah Harapan Kita

Penentuan judul skripsi dan
perumusan masalah penelitian

Rumah Sakit Jantung dan
Pembuluh Darah Harapan Kita

Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No.16
(Revisi 2007)

Observasi dan Wawancara

Studi Pustaka

Penilaian Aktiva Tetap

Analisa Perlakuan Akuntansi
Aktiva Tetap yang dilakukan
Rumah Sakit Jantung dan
Pembuluh Darah Harapan Kita
mengacu pada PSAK No.16
(Revisi 2007)

Analisa Penerapan Fair Value
Based pada Aktiva Tetap
mengacu pada PSAK No.16
(Revisi 2007)

Kesimpulan dan Saran

Sumber: Hasil Pengolahan
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Penelitian ini dimulai dengan pemilihan objek penelitian yaitu Rumah Sakit
Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah
Harapan Kita merupakan rumah sakit pemerintah yang telah menjadi Badan Layanan
Umum, untuk selanjutnya disebut sebagai BLU RSJPD-HK. Langkah kedua dari
penelitian ini adalah penetapan judul penelitian dan perumusan masalah penelitian.
Langkah ketiga mempelajari dan memahami teori yang mendukung penelitian ini.
Langkah keempat melakukan observasi serta wawancara kepada pihak-pihak yang
berkaitan dengan penelitian ini pada BLU RSJPD-HK. Langkah kelima meneliti
mengenai perlakuan akuntansi aktiva tetap pada BLU RSJPD-HK dan penerapan fair
value based pada aktiva tetap rumah sakit tersebut serta dampaknya terhadap laporan
keuangan yang disajikan. Langkah terakhir dari penelitian ini adalah memberikan
kesimpulan serta saran atas analisa penilaian aktiva tetap pada BLU RSJPD-HK.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian
Penelitian ini adalah studi kasus dengan objek penelitian rumah sakit pemerintah
yang telah menjadi Badan Layanan Umum dan berada dalam wilayah DKI Jakarta.
Rumah sakit yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Jantung dan
Pembuluh Darah Harapan Kita, atau selanjutnya disebut BLU RSJPD-HK, yang terletak
di Jakarta Barat. Penelitian ini akan fokus pada aktiva tetap kategori gedung dan
bangunan yang dimiliki oleh BLU RSJPD-HK. Gedung ini digunakan oleh BLU RSJPDHK untuk mendukung kegiatan operasinya.

3.2. Variabel dan Definisi Operasional Variabel
Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan
dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data. Variabel adalah apa pun yang dapat
membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2009: 115).
Variabel dalam penelitian ini antara lain aktiva tetap, biaya perolehan,
pengeluaran selama pemakaian, penyusutan, penghentian pengakuan, pengungkapan,
nilai buku, nilai wajar, penyusutan, metode biaya dan metode revaluasi. Berikut ini
penjelasan dari setiap variabel dalam penelitian ini:
1. Aktiva tetap merupakan aktiva yang dimiliki rumah sakit biasanya digunakan dalam
jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi, digunakan oleh rumah sakit
untuk melakukan kegiatan.
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2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar
dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat
perolehan.
3. Pengeluaran selama pemakaian aktiva adalah biaya yang digunakan untuk
mempertahankan produktivitas aktiva tetap.
4. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva
selama umur manfaatnya.
5. Penghentian pengakuan adalah perlakuan akuntansi atas aktiva tetap yang sudah
tidak digunakan.
6. Pengugkapan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna laporan
keuangan.
7. Nilai buku adalah nilai aktiva yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi dengan
akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
8. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aktiva antara
pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu
transaksi dengan wajar.
9. Metode biaya merupakan salah satu metode pengukuran aktiva setelah pengakuan
awal ketika aktiva tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi
penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.
10. Metode revaluasi merupakan salah satu metode pengukuran aktiva setelah pengakuan
awal ketika aktiva tetap dicatat sebesar jumlah revaluasian.
11. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan rumah sakit pada suatu periode
akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja rumah sakit.
12. Inflasi yang dipakai merupakan inflasi tahunan pada Desember 2010 sebesar 6,96%
(Data Sosial Ekonomi, Mei 2011: 12)
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13. SBI yang dipakai merupakan SBI dengan jangka waktu 6 Bulan pada Desember 2010
sebesar 6,26% (SEKI BI, 2010: 85).

3.3.

Teknik Pengumpulan Data

1.

Data primer
Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya. Data primer

diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pegawai BLU RSJPD-HK bagian
akuntansi dan bagian rumah tangga yang berhubungan dengan penilaian aktiva tetap dan
observasi.

2.

Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa

keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian yang sifatnya melengkapi atau
mendukung data primer. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh
seseorang, dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir. Data tersebut bisa
merupakan internal atau eksternal perusahaan dan diakses melalui internet, penelusuran
dokumen, atau publikasi informasi.

3.4. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah merupakan kegiatan mengolah data yang telah terkumpul
kemudian dapat memberikan interprestasi pada hasil-hasil tersebut. Adapun teknik
analisis data pada penelitian ini meliputi:
1. Memeriksa Laporan Keuangan mengenai tata cara perlakuan, pencatatan, dan
pelaporan aktiva tetap dalam Laporan Keuangan BLU RSJPD-HK.
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2. Membandingkan hasil pengakuan, perlakuan, dan pelaporan aktiva tetap yang
dilakukan BLU RSJPD-HK dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (revisi 2007).
3. Memeriksa rincian pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan dari
gedung GP-II.
4. Melakukan perhitungan nilai wajar dari aktiva tetap BLU RSJPD-HK pada 31
Desember 2010.
5. Menganalisis dampak penerapan model revaluasi pada aktiva tetap terhadap Laporan
Keuangan yang disajikan oleh BLU RSJPD-HK.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

4.1.1. Sejarah Singkat Pendirian dan Landasan Hukum Rumah Sakit
Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (selanjutnya disebut
RSJPD-HK)

didirikan

berdasarkan

SK

Menteri

Kesehatan

R.I.

No.

57/MenKes/SK/II/1985 pada tanggal 9 November 1985, pada awalnyadikelola oleh
Yayasan Harapan Kita. Kemudian pada tanggal 31 Juli 1997 Yayasan Harapan Kita
menyerahkan kembali pengelolaan RSJPD-HK kepada Departemen Kesehatan Republik
Indonesia sebagai satuan kerja instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan
Pemerintah R.I. No. 126 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000, status rumah sakit
berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) dibawah naungan Kementrian BUMN.
Dengan demikian kekayaan RSJPD-HK merupakan kekayaan Negara yang tidak
dipisahkan yang dikelola oleh RSJPD-HK dan dimanfaatkan untuk membiayai
operasional RSJPD-HK. Modal RSJPD-HK tidak terbagi atas saham-saham.
Perjan RSJPD-HK didirikan dengan maksud untuk menyelenggarakan kegiatan
jasa pelayanan, pendidikan, dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan yang
bertujuan untuk meningkatkan status dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan
masyarakat.
Terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 23 Tahun 2005, tanggal 13
Juni 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (untuk selanjutnya
disebut PPK-BLU), menyebutkan adanya perubahan status RSJPD-HK yang semula
berbentuk Perjan (merupakan Badan Usaha Milik Negara) menjadi Badan Layanan
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Umum (pasal 37 ayat 2). Menurut pasal 39 dinyatakan, status Perjan RSJPD-HK beralih
menjadi Badan Layanan Umum atau selanjutnya disebut BLU RSJPD-HK , sehingga
wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat
tanggal 31 Desember 2005.
Landasan hukum bidang usaha dan kegiatan utama BLU RSJPD-HK ini adalah
sebagai berikut:
a. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 57/MENKES/SK/II/1985, tanggal 9
November 1985, tentang Pendirian Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah
Harapan Kita.
b. Peraturan Pemerintah R.I. No. 23 Tahun 2005, tanggal 13 Juni 2005 tentang Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
c. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 156/MENKES/SK/I/2003, tanggal 18 Januari
2003, tentang Pedoman Akuntansi Rumah Sakit.

4.1.2. Tujuan
Tujuan BLU RSJPD-HK adalah menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan,
pendidikan, dan penelitian, serta usaha lain di bidang kesehatan yang bertujuan untuk
meningkatkan status kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan
masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

4.1.3. Visi dan Misi


Visi
Menjadi Pusat Unggulan Kardiovaskuler



Misi
a. Menyelenggarakan pelayanan kardiovaskuler yang profesional;
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b. Menyelenggarakan pendidikan kardiovaskuler yang berkesinambungan; dan
c. Menyelenggarakan penelitian yang bertanggung jawab.

4.1.4. Susunan Pengawas dan Direksi
Susunan dewan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I.
No. 1325/MENKES/SK/XII/2001, tanggal 7 Desember 2001, dan perubahan terakhir
Dewan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.
012/MENKES/SK/I/2007, tanggal 8 Januari 2007 serta susunan Direksi berdasarkan
Surat Edaran Direksi Nomor: OT.00.02.07.06.0001, tanggal 18 Januari 2006, perubahan
terakhir susunan dewan pengawas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I.
No. 1039/MENKES/SK/XI/2009, tanggal 13 November 2009 sebagai berikut:


Dewan Pengawas
Ketua

: dr. Sjafii Ahmad, MPH

Anggota

: Prof. dr. Asikin Hanafiah, Sp.JP (K)
dr. Soerarso Hardjowasito, Sp.B.BTK
Prof. dr. Lily I. Rilantono, Sp.JP (K)
Prof. dr. J.B. Kristiadi



Direksi
Direktur Utama

: Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.JP (K) FIHA

Direktur Pelayanan

: dr. Anna Ulfah Rahayoe, Sp.JP (K)

Direktur Penunjang

: dr. Nur Haryono, Sp.JP (K)

Direktur Umum & SDM : dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP
Direktur Keuangan

: Moch. Mufied, SH, SE, MARS
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4.1.5. Sumber Daya Manusia
Untuk pelaksanaan kegiatan dan usaha rumah sakit didukung oleh 1606 sumber
daya manusia. Tenaga medis terdiri dari: staf medik fungsional 76 orang; perawat 674
orang; penunjang 243 orang; jadi jumlah tenaga medis 993 orang. Sedangkan tenaga non
medis berjumlah 613 orang.

4.1.6. Struktur Organisasi
Struktur organisasi sangat dibutuhkan dalam sebuah rumah sakit dalam
menjalankan kegiatan operasinya karena dengan adanya struktur organisasi akan
diketahui dengan jelas tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap bagian dalam
organisasi. Selain itu dengan adanya struktur organisasi maka akan tercipta suatu
kerjasama yang baik antar anggota organisasi dan akan memberikan kemudahan dalam
hal pengawasan.
Terdapat tiga jenis struktur organisasi menurut Anthony (2006,117) antara lain
struktur fungsional, struktur unit bisnis dan struktur matriks. Struktur organisasi yang
digunakan oleh BLU RSJPD-HK adalah struktur fungsional, dimana di dalam organisasi
manajer bertanggung jawab atas fungsi yang terspesialisasi. Berikut ini merupakan
struktur organisasi BLU RSJPD-HK.
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi
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UNIT PELAKSANA FUNGSIONAL
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4.1.7. Bidang Usaha dan Kedudukan
Bidang usaha yang dikembangkan meliputi unit gawat darurat (UGD), unit
perawatan intensif, unit perawatan intensif kardiovaskuler, unit rawat jalan, unit rawat
inap intermediet, unit perawatan biasa, ICU anak, unit diagnostik non-invasif, intervensi
non-bedah, unit bedah jantung dan pembuluh darah, unit rehabilitasi, pusat pendidikan
dan pelatihan, pusat data dan penelitian, pusat promosi dan prevensi kardiovaskuler,
kerjasama MSCT scanner dan terapi angiogenesis. BLU RSJPD-HK beralamat di Jalan
Letjen. S. Parman Kav. 87, Jakarta Barat.

4.2. Penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) atas Aktiva Tetap yang Dilakukan Oleh
Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan
Kita

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang
pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Dalam
menjalankan kegiatan operasionalnya, rumah sakit dituntut untuk melakukan
transparansi. Agar proses transparansi dapat dilaksanakan, rumah sakit harus dapat
menyediakan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada para pihak
yang berkepentingan. Dalam hal rumah sakit milik pemerintah, pertanggung jawaban
disampaikan kepada Kementrian Kesehatan Republik Indonesia selaku penyelenggara
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Pedoman Akuntansi Rumah Sakit (untuk selanjutnya disebut PARS) merupakan
pedoman yang disusun oleh Direktorat Jendral Pelayanan Medik Kementrian Kesehatan
Republik Indonesia bagi rumah sakit dalam kebijakan akuntansinya. Dalam penerapan
akuntansi aktiva tetap, PARS mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
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No.16 (Revisi 2007) atau selanjutnya disebut PSAK No. 16 (Revisi 2007). Sama halnya
pada BLU RSJPD-HK, rumah sakit tersebut juga menggunakan PARS yang mengacu
pada PSAK No. 16 (Revisi 2007) dalam kebijakan akuntansi aktiva tetap yang
dimilikinya.
Aktiva tetap yang dimiliki oleh BLU RSJPD-HK sangat besar nilainya. Pada 31
Desember 2010 jumlah aktiva tetap BLU RSJPD-HK sebesar 53% dari jumlah aset
keseluruhan yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut (lampiran 2). Dalam penelitian ini
peneliti menggunakan aktiva tetap kategori Gedung dan Bangunan sebagai objek aktiva
tetap milik BLU RSJPD-HK.

4.2.1. Biaya Perolehan Aktiva Tetap
Gedung dan Bangunan yang dimiliki BLU RSJPD-HK diperoleh dengan 2 cara,
yaitu membangun sendiri dan berasal dari hibah dewan penyantun rumah sakit. Salah
satu bangunan yang termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan dibangun sendiri
oleh rumah sakit adalah Gedung Perawatan II yang selanjutnya disebut GP II. Sedangkan
contoh bangunan yang berasal dari hibah dewan penyantun adalah Gedung dr.
Soekaman.
Menurut kontrak perjanjian pembangunan GP II antara Yayasan Harapan Kita
dengan PT Ideal Daya Cipta Kontraktor yang ditandatangani pada 15 Juni 1990, GP II
harus sudah selesai dibangun selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 1992. Pada
kenyataannya GP II telah siap digunakan untuk kegiatan operasional sejak April 1992.
Harga borongan yang tercantum dalam kontrak pembangunan gedung adalah sebesar
Rp9.547.000.000,-. Pada saat penandatanganan kontrak diserahkan uang muka jaminan
kepada kontraktor sebesar 20% dari harga borongan. Pengeluaran atas konstruksi dalam
pengerjaan gedung dilakukan berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan. Saat
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pengeluaran dilakukan, uang muka jaminan akan dikembalikan secara bertahap kepada
rumah sakit. Adapun jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
Pada saat penandatanganan kontrak pada 15 Juni 1990:
Dr. Uang muka jaminan

Rp1,914,800,000

Cr. Kas – Bank

Rp1,914,800,000

Jurnal untuk mencatat uang muka jaminan sebesar 20% dari harga borongan
Rp9,574,000,000. Adapun perhitungannya sebagai berikut:
Uang muka jaminan = 20% x Rp9,574,000,000
= Rp1,914,800,000
Pengeluaran untuk mencatat terjadinya penambahan konstruksi dalam penyelesaian:
Saat presentasi penyelesaian mencapai 0,40% pada 20 Juli 1990
Dr. Bangunan dalam penyelesaian

Rp38,296,000

Cr. Uang muka jaminan

Rp7,659,200

Cr. Kas – Bank

Rp30,636,800

Jurnal untuk mencatat penyelesaian bangunan sebesar 0.40%, dengan mendebet akun
bangunan dalam penyelesaian. Selain itu, rumah sakit juga mencatat pengembalian uang
muka jaminan sebesar 0.40% dengan mengkredit akun uang muka jaminan. Sehingga kas
yang dikeluarkan tidak sejumlah nilai bangunan dalam penyelesaian melainkan sebesar
bangunan dalam penyelesaian setelah dikurangi uang muka jaminan. Adapun
perhitungannya sebagai berikut:
Bangunan dalam penyelesaian = 0.40% x Rp9,574,000,000

= Rp38,296,000

Uang muka jaminan

= (Rp 7,659,000)

= 0.40% x Rp1,914,800,000

Jumlah kas yang dibayarkan

= Rp30,636,800
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Pencatatan atas pengeluaran dilakukan setiap bertambahnya jumlah konstruksi
dalam penyelesaian (Lampiran 4).
Perolehan bangunan
Pada saat konstruksi dalam penyelesaian mencapai 100%, nilai akumulasi
bangunan dalam penyelesaian pada akun debet sudah sesuai dengan nilai kontrak yaitu
Rp9.547.000.000 dan pengembalian angsuran uang muka jaminan pun sudah 100%.
Selanjutnya rumah sakit akan mencatat munculnya akun bangunan pada sisi debet dan
mengkredit akun bangunan dalam penyelesaian. Jurnal untuk mencatat perolehan
bangunan GP II yang dilakukan oleh rumah sakit adalah sebagai berikut:
Dr. Bangunan – GP II

Rp6.724.332.300

Dr. Peralatan dan Mesin

Rp2.822.667.700

Cr. Bangunan dalam penyelesaian

Rp9.547.000.000

Harga borongan yang tercantum dalam kontrak pembangunan GP II sebesar
Rp9.547.000.000. Namun harga perolehan gedung yang tercantum dalam laporan
keuangan BLU RSJPD-HK sebesar Rp6.724.332.300 karena didalam harga borongan
sudah termasuk biaya perolehan mesin dan peralatan sebagai fasilitas pendukung
bangunan seperti Electric heater, air conditioner exhauster, CCTV, penangkal petir dan
lain-lain sebesar Rp2.822.667.700. Oleh sebab itu, biaya mesin dan peralatan
dikeluarkan dari biaya perolehan gedung tersebut karena dalam biaya perolehan yang
diperoleh secara gabungan, biaya peolehan masing-masing aktiva tetap ditentukan
dengan mengalokasikan harga borongan tersebut.
Gedung dr. Soekaman dihibahkan oleh dewan penyantun rumah sakit kepada
BLU RSJPD-HK pada tahun 2002 dimana saat itu status rumah sakit masih berupa
perusahaan jawatan. Aktiva tetap yang berasal dari hibah harus dicatat berdasarkan nilai
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wajar. Oleh sebab itu, rumah sakit mencatat harga perolehan bangunan tersebut
berdasarkan nilai wajarnya saat itu sebesar Rp3,623,650,000. Jurnal untuk mencatat
transaksi tersebut adalah:
Dr. Bangunan – gedung dr. Soekaman

Rp3,623,650,000

Cr. Hibah

Rp3,623,650,000

Penetapan biaya perolehan aktiva tetap dibangun sendiri sudah tepat karena
menurut PSAK No. 16 (Revisi 2007) yang merupakan komponen biaya perolehan adalah
biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung agar aset siap digunakan sesuai
dengan maksud dan keinginan manajemen dimana biaya yang dapat diatribusikan secara
langsung meliputi biaya imbalan kerja, biaya penyiapan lahan, biaya handling dan
penyerahan awal, biaya perakitan dan instalasi, biaya pengujian aset, dan komisi
profesional. Tidak termasuk dalam biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
adalah biaya mesin dan peralatan penunjang aktiva tetap dibangun sendiri sehingga biaya
tersebut harus dikeluarkan dari biaya perolehan aktiva tetap dibangun sendiri. Selain itu,
untuk aktiva tetap diperoleh dari hibah perlakuannya pun sudah tepat yaitu diakui
sebesar nilai wajarnya.

4.2.2. Pengeluaran Selama Pemakaian Aktiva Tetap
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, penggunaan gedung memerlukan
pemeliharaan agar dapat beroperasi dengan baik. Pemeliharaan ini dapat berbentuk
perawatan, penambahan, perbaikan, dan perombakan. Untuk semua hal tersebut, rumah
sakit mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Pengeluaran-pengeluaran ini tidak dapat
dihindarkan agar produktivitas dari gedung tersebut tetap bertahan sampai taksiran umur
yang telah ditetapkan pada PARS. Taksiran umur yang tercantum pada PARS dibuat
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dengan pertimbangan bahwa untuk mencapai umur tersebut aktiva tetap memerlukan
perawatan.
Pengeluaran

tersebut

perlu

diperhatikan

serta

dipertimbangkan

tujuan

penggunaannya agar diketahui apakah pengeluaran tersebut harus dikapitalisasi atau
tidak selama periode akuntansi. Menurut PARS, apabila pengeluaran setelah perolehan
awal gedung memenuhi syarat kualitatif memperpanjang masa manfaat, meningkatkan
kapasitas, atau meningkatkan standar kinerja, maka pengeluaran tersebut harus
dikapitalisasi. Syarat kuantitatif untuk mengkapitalisasi pengeluaran mengacu pada
ketentuan yang berlaku, untuk sementara ketentuan tersebut belum ada. Sebaliknya, jika
pengeluaran tidak memenuhi syarat kualitatif tersebut, maka pengeluaran tersebut
digolongkan sebagai biaya (revenue expenditure).
Pada tahun 2002, rumah sakit memperoleh bangunan hibah dari yayasan
penyantun yaitu gedung dr. Soekaman dengan harga perolehan Rp3,623,650,000. Pada
tahun 2004 hingga tahun 2005, BLU RSJPD-HK melakukan perluasan terhadap gedung
dr. Soekaman. Pengeluaran untuk perluasan gedung memenuhi syarat kualitatif
memperpanjang masa manfaat, meningkatkan kapasitas, dan meningkatkan standar
kinerja, oleh sebab itu pengeluaran tersebut harus dikapitalisasi. Untuk perluasan tahap
awal pada tahun 2004 dikeluarkan biaya sebesar Rp45,000,000. Pencatatan dilakukan
oleh rumah sakit untuk mengkapitalisasi pengeluaran perluasan tersebut:
Dr. Bangunan – gedung dr. Soekaman

Rp45,000,000

Cr. Kas – Bank

Rp45,000,000

Pada tahun 2005, dilakukan perluasan tahap berikutnya terhadap gedung dr.
Soekaman

dengan

pengeluaran

sebesar

Rp4,317,447,000.

Perluasan

tersebut

dikategorikan sebagai pengeluaran modal karena merupakan kelanjutan dari perluasan di
tahun sebelumnya. Adapun pencatatannya sebagai berikut:
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Dr. Bangunan – gedung dr. Soekaman

Rp4,317,447,000

Cr. Kas – Bank

Rp4,317,447,000

Selanjutnya, rumah sakit memutuskan untuk mengembangkan gedung dr.
Soekaman menjadi poli eksekutif pada tahun 2008 sampai tahun 2009. Pada 2008
dilakukan pengembangan poli eksekutif sebanyak dua tahap. Pengeluaran modal pada
tahap pertama sebesar Rp3,714,703,000 dan di tahap kedua dikeluarkan pengeluaran
modal sebesar Rp91,250,000. Di tahun 2009 dilakukan pengeluaran modal tahap akhir
dalam rangka pengembangan gedung dr. Soekaman menjadi poliklinik eksekutif dengan
pengeluaran sebesar Rp47,044,800. Berikut ini pencatatan yang dilakukan oleh rumah
sakit terkait pengembangan gedung:
Pengembangan tahap 1 – 2008:
Dr. Bangunan – gedung dr. Soekaman

Rp3,714,703,000

Cr. Kas – Bank

Rp3,714,703,000

Pengembangan tahap 2 – 2008:
Dr. Bangunan – gedung dr. Soekaman

Rp91,250,000

Cr. Kas – Bank

Rp91,250,000

Pengembangan tahap 3 – 2009:
Dr. Bangunan – gedung dr. Soekaman
Cr. Kas – Bank

Rp47,044,800
Rp47,044,800

Sehingga harga perolehan gedung dr. Soekaman pada 31 Desember 2010 setelah
kapitalisasi yang dilakukan atas perluasan dan pengembangan yang dilakukan adalah:
Harga perolehan gedung dr. Soekaman

= harga perolehan awal + kapitalisasi
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per 31 Desember 2010

= Rp3,623,650,000 + (Rp45,000,000 +
Rp4,317,447,000 + Rp3,714,703,000 +
Rp91,250,000 + Rp47,044,800)
= Rp11,839,094,800

Pengeluaran untuk pemeliharaan gedung BLU RSJPD-HK yang bersifat
pengeluaran penghasilan langsung dialokasikan kepada beban operasional rumah sakit.
Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah sakit sehubungan dengan pengeluaran
penghasilan atau revenue expenditure pada periode yang berakhir pada 31 Desember
2010 adalah biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp267,698,300. Jurnal untuk mencatat
pengeluaran tersebut sebagai berikut:
Dr. Beban pemeliharaan sarana medis – gedung/bangunan

Rp267,698,300

Cr. Kas – Bank

Rp267,698,300

Atas pengeluaran selama pemakaian aktiva tetap yang dilakukan oleh rumah
sakit, penulis berpendapat bahwa yang dilakukan oleh rumah sakit telah sesuai dengan
PSAK No. 16 (Revisi 2007). Hal ini dikarenakan rumah sakit telah sesuai
menggolongkan pengeluaran yang termasuk kategori pengeluaran modal dan
pengeluaran penghasilan.

4.2.3. Penyusutan Aktiva Tetap
Rumah sakit menggunakan metode garis lurus (straight line method) sebagai
metode penyusutan aktiva tetap yang harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi
aset rumah sakit. Nilai residu untuk aktiva tetap rumah sakit berjumlah nihil atau dengan
kata lain rumah sakit tidak membuat kebijakan nilai residu dalam penyusutan aktiva
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tetapnya. Taksiran umur ekonomis atas perolehan aktiva tetap diatur dalam PARS
sebagai berikut:


Gedung permanen bertingkat

40 tahun



Gedung permanen, jalan irigasi dan jaringan

25 tahun



Peralatan/mesin dan peralatan medis

5 tahun



Komputer dan kendaraan bermotor

5 tahun



Peralatan kantor dan meubelair

5 tahun

Biaya penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang
bersangkutan dimana biaya tersebut dihitung di akhir periode.
Sebagai contoh penyusutan aktiva tetap yang dilakukan oleh BLU RSJPD-HK
adalah penyusutan untuk bangunan GP I yang siap digunakan sejak tahun 1988. GP I
termasuk dalam kategori gedung permanen bertingkat dengan taksiran umur ekonomis
40 tahun. Biaya perolehan gedung tersebut sebesar Rp6,568,244,280. Dengan demikian,
perhitungan penyusutan GP I untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut:
Gambar 4.2. Penyusutan GP I

Sumber: Hasil Pengolahan Data
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Jurnal untuk mencatat depresiasi bangunan GP I sebagai berikut :
Dr. Beban Penyusutan

Rp164,206,107

Cr. Akumulasi penyusutan aset tetap

Rp164,206,107

Rumah sakit mengalokasikan beban penyusutan dari harga perolehan aktiva tetap
pada setiap akhir periode. Untuk aktiva tetap yang diperoleh pada tahun berjalan, maka
pada akhir tahun beban penyusutan dihitung secara proporsional berdasarkan bulan
perolehan.
Penulis berpendapat bahwa penerapan metode ini telah sesuai dengan PSAK No.
16 (Revisi 2007) karena penetapan dasar penyusutan kepada expense yang dilakukan
oleh rumah sakit sudah tepat yaitu berasal dari harga perolehan dibagi umur manfaat.
Estimasi umur manfaat didasarkan pada ketentuan PARS dan selama periode 40 tahun
tersebut diharapkan gedung berfungsi secara efisien. Dan juga metode garis lurus adalah
salah satu metode yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
tersebut.

4.2.4. Penghentian Pengakuan Aktiva Tetap
Penghentian aktiva tetap dilaksanakan saat rumah sakit merasa aktiva tetap sudah
tidak dibutuhkan dan tidak layak untuk mendukung kegiatan operasional rumah sakit.
Dalam prakteknya, rumah sakit ini pernah melakukan kegiatan penghentian
penggunaan aktiva tetap dari operasi normalnya, yaitu menghentikan aktiva tetap yang
dirasakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan rumah sakit dan menggantinya dengan
yang baru. Dalam melakukan penghentian atas aktiva tetap yang dimilikinya, rumah
sakit mencatat sebagai pengurang harga perolehan serta akumulasi penyusutan atau nilai
buku pada periode akuntansi aktiva tersebut dihentikan pengakuannya. Sedangkan
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keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aktiva tetap
diakui sebagai keuntungan atau kerugian lain-lain dalam laporan aktivitas.
Sebagai contoh adalah penghentian gedung Annex pada tahun 2006. Gedung
Annex siap digunakan pada April 1999. Setelahnya, rumah sakit mendirikan gedung
Litbang sebagai pengganti gedung tersebut yang telah dirubuhkan dan dihentikan
pengakuannya.
Gedung Annex termasuk dalam kategori bangunan permanen bertingkat sehingga
memiliki masa manfaat 40 tahun sebagaimana tercantum dalam PARS. Nilai perolehan
gedung adalah sebesar Rp367,729,850, dengan umur manfaat 40 tahun, maka dapat
diperoleh nilai buku gedung pada saat penghentian aktiva sebesar Rp296,482,192 yang
berasal dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan per tahun
sebesar Rp9,193,246, sehingga diperoleh akumulasi penyusutan selama 7 tahun 9 bulan
sebesar Rp71,247,658. Dengan demikian, jurnal untuk mencatat penghentian gedung
tersebut sebagai berikut:
Dr. Beban penyusutan

Rp9,193,246

Cr. Akumulasi penyusutan – gedung

Rp9,193,246

Jurnal untuk mencatat depresiasi pada tanggal penghentian pengakuan gedung
Dr. Akumulasi penyusutan – gedung

Rp71,247,658

Dr. Rugi akibat pelepasan aktiva

Rp296,482,192

Cr. Gedung Annex

Rp367,729,850

Jurnal untuk mencatat penghentian pengakuan gedung. Kerugian diperoleh sebesar
Rp296,482,192 berasal dari membandingkan nilai buku gedung dengan tidak adanya kas
yang beralih (Rp367,729,850 – Rp62,054,412 – Rp9,193,246) atau setara dengan nilai
buku pada saat penghentian pengakuan gedung.
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Perlakuan terhadap penghentian pengakuan aktiva tetap rumah sakit telah sesuai
dengan PSAK No. 16 (Revisi 2007). Dimana jika ada aktiva tetap yang telah diganti
maka rumah sakit akan mengakui penyusutan pada tanggal penghentian pengakuan
aktiva untuk menambah saldo akumulasi penyusutan dan selanjutnya akan menghentikan
pengakuan biaya perolehan aktiva yang sudah tidak dipakai tersebut dengan mendebit
akumulasi penyusutan dan mengakui terjadinya kerugian karena adanya perbedaan nilai
akumulasi penyusutan dengan harga perolehan gedung.

4.2.5. Pengungkapan Aktiva Tetap
Semua kebijakan akuntansi rumah sakit termasuk kebijakan akuntansi terhadap
aktiva tetap yang dimiliki rumah sakit diungkapkan sebagai catatan atas laporan
keuangan. Pada laporan keuangan rumah sakit, aktiva tetap dicantumkan di dalam
neraca. Penempatannya setelah komponen aktiva lancar dan sebelum komponen aktiva
lainnya yang dimiliki rumah sakit. Jumlah dan jenis aktiva tetap milik BLU RSJPD-HK
cukup banyak dan beragam. Dengan demikian, rumah sakit memiliki daftar aktiva tetap
tersendiri guna mendukung dan memberi penjelasan atas jenis-jenis aktiva tetap yang
dimilikinya. Sama halnya dengan aktiva tetap yang terdiri dari beberapa golongan dan
masing-masing golongan terdiri atas berbagai jenis aktiva tetap, akumulasi penyusutan
pun jika masing-masing jenis dicatat dalam neraca maka akan memakan tempat yang
luas.
Gedung dan bangunan merupakan salah satu komponen aktiva tetap yang
dimiliki rumah sakit. BLU RSJPD-HK memiliki lebih dari satu gedung yang nilainya
berbeda-beda. Untuk itu nilai gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca hanya
nilai gedung dan bangunan secara keseluruhan sebesar nilai perolehannya sebagai dasar
pengukuran.
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Rumah sakit menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menyusutkan
gedung. Masa manfaat gedung diatur dalam PARS sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya yaitu dibagi dalam dua kategori. Kategori pertama adalah gedung permanen
bertingkat dengan masa manfaat 40 tahun dan kategori gedung permanen, jalan irigasi
dan jaringan dengan masa manfaat 25 tahun.
Akumulasi peyusutan, dan jumlah tercatat bruto gedung disajikan sebagai
berikut:
Tabel 4.1. Biaya Perolehan dan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung
31 Desember 2010
Saldo Awal
Penambahan
Perngurangan
Saldo Akhir
1 Januari 2010
31 Desember 2010
Biaya Perolehan :
Bangunan gedung

71,460,741,634

28,376,014,670

0

99,836,756,304

Akumulasi Penyusutan :
Bangunan gedung
14,639,343,865

2,348,533,418

0

16,987,877,283

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan BLU RSJPD-HK
Tabel 4.2. Neraca per 31 Desember 2010
31 Desember 2010
Penambahan
(Pengurangan)

2010 (Rp)
Biaya Perolehan :
Tanah
Gedung dan Bangunan
Peralatan dan Mesin
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Jumlah Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku Aset Tetap

Sumber: Neraca BLU RSJPD-HK

11,060,000,000
99,836,756,304
277,812,035,242
24,952,908,543
131,097,600
413,792,797,689
184,522,953,979
229,269,843,710

-

28,376,014,670
31,587,792,841
2,061,746,740
16,379,394,311
45,646,159,940
26,290,317,351
19,355,842,589

2009 (Rp)
11,060,000,000
71,460,741,634
246,224,242,401
22,891,161,803
16,510,491,911
368,146,637,749
158,232,636,628
209,914,001,121

Rumah sakit menggunakan model biaya, dengan demikian Gedung dan
Bangunan sudah diungkapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh PSAK No. 16 (Revisi
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2007) sebesar nilai perolehannya. Selain itu, rumah sakit juga mengungkapkan metode
penyusutan yang digunakan serta masa manfaat gedung dan mengungkapkan jumlah
tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

4.3. Penerapan Model Revaluasi pada Aktiva Tetap Badan Layanan Umum
Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

4.3.1. Penilaian Aktiva Tetap
Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), penilaian aktiva tetap dapat
menggunakan model biaya maupun model revaluasi. Dengan demikian, BLU RSJPDHK memilih untuk menggunakan model biaya dalam penilaian aktiva tetap miliknya.
Adapun alasan dalam pemilihan model biaya untuk penilaian aktiva tetapnya yaitu
karena model biaya lebih handal dalam menyajikan informasi keuangan. Menurut pihak
BLU RSJPD-HK, kehandalan (reliability) merupakan karakteristik penting dalam
menyajikan informasi keuangan. Oleh sebab itu, meskipun menggunakan peramalan fair
value akan meningkatkan relevansi informasi keuangan, ramalan ini akan mengurangi
kehandalan informasi laporan keuangan dibandingkan dengan angka aktual yang berasal
dari data historis. Hal ini memang menjadi trade-off bagi BLU RSJPD-HK, namun pihak
rumah sakit menghindari berkurangnya kehandalan informasi laporan keuangan sehingga
tetap memilih untuk menggunakan konsep biaya historis.
Gedung Perawatan II, yang selanjutnya disebut GP II, merupakan salah satu
aktiva tetap berupa bangunan yang dibangun sendiri milik BLU RSJPD-HK untuk
menjalankan kegiatan utamanya, yaitu memberikan jasa layanan kesehatan. Tidak ada
bagian dari gedung tersebut yang disewakan ke pihak luar karena GP II hanya digunakan
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untuk pelayanan kesehatan seperti ruang rawat inap, gudang farmasi, dan ruang
rehabilitasi.
GP II dibangun sejak tahun 1990 dan siap digunakan untuk kegiatan operasional
sejak April 1992. Berikut ini merupakan penilaian dan pelaporan atas GP II yang
dilakukan oleh BLU RSJPD-HK.
Nilai Perolehan GP II
Masa Manfaat
Beban Penyusutan (Rp6,724,332,300 / 40
tahun) (Rp6,724,332,300 x 5%)
Akumulasi Penyusutan April 1992 - 31
Desember 2010
[(Rp 168,108,308 x 9/12) + (Rp
168,108,308 x 18 tahun)]
Nilai Buku per 31 Desember 2010

:
Rp6,724,332,300
:
40 tahun
: Rp 168,108,308
:

Rp3,152,030,767

:

Rp 3,572,301,534

Metode penilaian aktiva tetap yang digunakan oleh BLU RSJPD-HK adalah
model biaya, dimana aktiva tetap dilaporkan sebesar nilai perolehan aktiva dikurangi
dengan akumulasi penyusutan. Dengan metode biaya maka nilai GP II yang dilaporkan
pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp3,572,301,534, nilai tersebut berasal dari nilai
perolehan GP II sebesar Rp6,724,332,300 dikurangi dengan akumulasi penyusutan
selama delapan belas tahun sembilan bulan atau dari April 1992 sampai dengan 31
Desember 2010 sebesar Rp3,152,030,767.
BLU RSJPD-HK tidak menerapkan impairment test pada aktiva tetap yang
dimilikinya. Apabila BLU RSJPD-HK menerapkan impairment test maka rumah sakit
terlebih dahulu harus menghitung nilai wajar GP II. Jika berdasarkan hasil impairment
test nilai wajar lebih besar dari nilai buku gedung per 31 Desember 2010 yaitu sebesar
Rp3,572,301,534 maka tidak terjadi penurunan nilai sehingga nilai gedung yang harus
disajikan dalam laporan keuangan rumah sakit per 31 Desember 2010 sebesar nilai buku
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gedung tersebut. Sedangkan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai buku gedung maka
terjadi penurunan nilai (impairment) sehingga nilai gedung yang harus disajikan dalam
laporan keuangan rumah sakit per 31 Desember 2010 sebesar nilai wajar dari
perhitungan impairment test.
Model revaluasi hanya diberlakukan pada aktiva tetap yang tidak diketahui nilai
perolehannya seperti aktiva yang diperoleh melalui sumbangan (donasi). Sebagai contoh
pada tahun 2002 diperoleh hibah yang berasal dari Dewan Penyantun RS Jantung berupa
bangunan Ruang Intermediate. Karena diperoleh dari hibah, rumah sakit mencatat sesuai
nilai wajar sebesar Rp2,055,300,000. Pencatatan yang dilakukan oleh rumah sakit untuk
mengkapitalisasi hibah tersebut ke dalam nilai bangunan gedung sebagai berikut:
Dr. Bangunan – R. Intermediate
Cr. Hibah

Rp2,055,300,000
Rp2,055,300,000

4.3.2. Perhitungan Model Revaluasi
Sebagaimana tercantum dalam PSAK No. 16 (Revisi 2007), rumah sakit dapat
memilih model revaluasi sebagai metode penilaian aktiva tetap yang dimilikinya selain
menggunakan model biaya. Berdasarkan model revaluasi, aktiva tetap dicatat sebesar
nilai wajar aktiva tetap pada tanggal pelaporan dikurangi akumulasi penyusutan dan
akumulasi penurunan nilai.
Dalam penelitian ini peneliti mencoba menghitung nilai wajar dengan
menghitung nilai pakai gedung menggunakan metode Discounted Future Cash Flow
(PSAK No.48, IAI 2009: 48.2). Nilai wajar GP II dihitung berdasarkan nilai diskonto
dari arus kas masa depan sepanjang umur ekonomis yang masih tersisa. Rumus untuk
memperoleh nilai wajar dari metode kapitalisasi pendapatan ini adalah sebagai berikut :
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Nilai
Wajar

=

Taksiran Arus
Kas Masa
Depan

x

Faktor Nilai Tunai
dengan Tarif Diskonto
x%

Empat langkah untuk menentukan nilai wajar GP II berdasarkan rumus diatas
adalah sebagai berikut:
1. Menghitung taksiran arus kas masuk dari GP II.
2. Menghitung taksiran arus kas keluar dari GP II.
3. Menghitung taksiran arus kas masa depan dari GP II.
4. Menghitung nilai wajar dari GP II.

4.3.2.1. Taksiran Arus Kas Masuk
Langkah pertama untuk menghitung nilai wajar GP II per 31 Desember 2010
adalah menghitung arus kas masuk GP II selama satu tahun. Taksiran arus kas masuk
diperoleh dari proyeksi pendapatan kotor selama satu tahun dengan menggunakan tahun
2010 sebagai dasar perhitungannya dan atas pedoman manajemen rumah sakit (Tabel
4.3. Proyeksi Pendapatan Kotor GP II).
Proyeksi pendapatan GP II berasal dari ruang rawat inap per kelas disertai biaya
jasa. Kelas ruang rawat inap bagi pasien dewasa terdiri dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
Sedangkan bagi pasien anak terdiri dari kelas VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Selain
itu juga terdapat ruang intermediate (IW) dan ruang intensive care unit (ICU) bagi pasien
anak. Biaya jasa merupakan biaya yang dibebankan kepada pasien atas jasa paramedis.
Hasil penjumlahan tarif ruang rawat inap dengan biaya jasa yang dikenakan atas jasa
paramedis selanjutnya dikalikan dengan jumlah hari dalam setahun, jumlah bed yang
tersedia pada setiap kelas, dan BOR (Bed Occupancy Ratio). BOR adalah persentase
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pemakaian tempat tidur dalam satu tahun. Total proyeksi pendapatan diperoleh setelah
dikurangi estimasi keringanan/subsidi.
Tabel 4.3. Proyeksi Pendapatan Kotor GP II
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15

Ruangan

Tarif
Biaya Jasa
(Rp/Bed/Hari) (Rp/Bed/Hari)

Jumlah
Bed

Jumlah
hari
dalam 1
tahun

BOR

30
18
49
12
50
6
11
4
13

365
365
365
365
365
365
365
365
365

78.05%
89.42%
56.94%
53.81%
56.71%
22.56%
88.07%
17.74%
80.36%

Kelas 3 Dewasa
250,000
75,000
Kelas 3 Anak
250,000
75,000
Kelas 2 Dewasa
400,000
100,000
Kelas 2 Anak
400,000
100,000
Kelas 1 Dewasa
600,000
150,000
Kelas 1 Anak
600,000
150,000
IW Anak
500,000
200,000
VIP Anak
750,000
250,000
ICU Anak
1,250,000
500,000
Total pendapatan sebelum keringanan/subsidi
Keringanan/subsidi 18%
Total Pendapatan Kotor
Sumber: Hasil Pengolahan Data

Total
Pendapatan
(Rp)
2,777,604,375
1,909,340,550
5,091,859,500
1,178,439,000
7,762,181,250
370,548,000
2,475,207,350
259,004,000
6,672,893,500
28,497,077,525
-5,129,473,955
23,367,603,571

Berdasarkan Proyeksi Pendapatan bangunan GP II maka terdapat rincian atas
tabel 4.3. sebagai berikut:


Pendapatan kelas 3 dewasa = (tarif + biaya jasa) x jumlah bed x jumlah hari dalam
1 tahun x BOR
= (Rp250,000 + Rp75,000) x 30 bed x 365 hari x
78.05%
= Rp2,777,604,375



Pendapatan kelas 3 anak

= (tarif + biaya jasa) x jumlah bed x jumlah hari dalam
1 tahun x BOR
= (Rp250,000 + Rp75,000) x 18 bed x 365 hari x
89.42%
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= Rp1,909,340,550


Pendapatan kelas 2 dewasa = (tarif + biaya jasa) x jumlah bed x jumlah hari dalam
1 tahun x BOR
= (Rp400,000 + Rp105,000) x 49 bed x 365 hari x
56.94%
= Rp5,091,859,500



Pendapatan kelas 2 anak

= (tarif + biaya jasa) x jumlah bed x jumlah hari dalam
1 tahun x BOR
= (Rp400,000 + Rp100,000) x 12 bed x 365 hari x
53.81%
= Rp1,178,439,000



Pendapatan kelas 1 dewasa = (tarif + biaya jasa) x jumlah bed x jumlah hari dalam
1 tahun x BOR
= (Rp600,000 + Rp150,000) x 50 bed x 365 hari x
56.71%
= Rp7,762,181,250



Pendapatan kelas 1 anak

= (tarif + biaya jasa) x jumlah bed x jumlah hari dalam
1 tahun x BOR
= (Rp600,000 + Rp150,000) x 6 bed x 365 hari x
22.56%
= Rp370,548,000



Pendapatan IW anak

= (tarif + biaya jasa) x jumlah bed x jumlah hari dalam
1 tahun x BOR
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= (Rp500,000 + Rp200,000) x 11 bed x 365 hari x
88.07%
= Rp2,475,207,350


Pendapatan VIP anak

= (tarif + biaya jasa) x jumlah bed x jumlah hari dalam
1 tahun x BOR
= (Rp750,000 + Rp250,000) x 4 bed x 365 hari x
17.74%
= Rp259,004,000



Pendapatan ICU anak

= (tarif + biaya jasa) x jumlah bed x jumlah hari dalam
1 tahun x BOR
= (Rp1,250,000 + Rp500,000) x 13 bed x 365 hari x
80.36%
= Rp6,672,077,525



Total pendapatan adalah sebesar Rp28,497,077,525 yang diperoleh dari penjumlahan
seluruh pendapatan setiap ruangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Total
pendapatan ini merupakan total pendapatan sebelum adanya pengurangan dari
persentase keringanan/subsidi yang diproyeksikan sebesar 18% atau setara dengan
Rp5,129,473,955.



Total pendapatan kotor yang diperoleh Gedung GP II setelah dikurangi
keringanan/subsidi adalah sebesar Rp. 23,367,603,571.
Rumah sakit memberikan keringanan/subsidi pasien yang berasal dari keringanan

Yayasan Jantung Indonesia dan Perusahaan, keringanan Askes Gakin, keringanan Pasien
Jaminan Askes, dan keringanan Pasien Jaminan Pribadi yang jumlahnya diestimasikan
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sebesar 18%. Dengan mengurangi keringanan/subsidi, diperolehlah estimasi pendapatan
kotor GP II.

4.3.2.2. Taksiran Arus Kas Keluar
Langkah kedua untuk mendapatkan nilai wajar dari GP II per 31 Desember 2010
adalah dengan menghitung taksiran arus kas keluar dari gedung. Taksiran arus kas keluar
diperoleh dari biaya operasional gedung selama satu tahun dengan perkiraan peningkatan
biaya operasional akibat inflasi tahunan pada 2010 yaitu sebesar 6,96%. Biaya
operasional tersebut adalah biaya-biaya terkait dengan operasional gedung selama satu
tahun baik berupa biaya tetap maupun biaya variabel (Tabel 4.4. Proyeksi Biaya
Operasional GP II).
Tabel 4.4. Proyeksi Biaya Operasional GP II
1

Biaya Variabel
Biaya Listrik
Biaya Telpon
Biaya PAM
Biaya Laundry
Biaya Jasa Layanan
Biaya Pegawai
Biaya Perawatan Gedung
Biaya Pemasaran
Total Biaya Variabel
2

Biaya Tetap
Biaya Cleaning Service
Total Biaya Tetap
Total Biaya Operasional sebelum Infalsi
Inflasi tahunan, 6,96%
Total Biaya Operasional setelah Inflasi

Rp1,454,121,466
Rp57,348,148
Rp29,829,710
Rp828,263,006
Rp1,629,821,092
Rp13,855,110,161
Rp98,025,844
Rp32,422,704
Rp17,984,942,131

Rp558,549,404

Sumber: Hasil Pengolahan Data

ANALISIS PENERAPAN..., Alita Roesida, Ak.-IBS, 2011

Rp558,549,404
Rp18,543,491,535
Rp1,290,627,011
Rp19,834,118,546

Dari tabel 4.4. diperoleh total biaya operasional GP II yang dijelaskan sebagai
berikut:


Total biaya variabel adalah sebesar Rp17,984,942,131 yang mencakup pada biaya
listrik sebesar Rp. 1,454,121,466, biaya telepon sebesar Rp. 57,348,148, biaya PAM
sebesar Rp. 29,829,710, biaya laundry sebesar Rp828,263,006, biaya perawatan
gedung sebesar Rp98,025,844, biaya pemasaran sebesar Rp32,422,704, biaya jasa
pelayanan sebesar Rp1,629,821,092, dan biaya pegawai sebesar Rp13,855,110,161.
Seluruh biaya tersebut merupakan biaya variabel karena jumlahnya berubah-ubah
setiap tahunnya tergantung pemakaian. Biaya listrik, biaya telepon, biaya PAM, dan
biaya laundry diperoleh dari pengeluaran langganan daya dan jasa GP II untuk
pelayanan kamar rawat inap. Biaya perawatan gedung dialokasikan oleh rumah sakit
untuk perawatan rutin dimana jumlahnya setiap tahun berubah karena semakin tua
umur suatu bangunan, semakin bertambah pula biaya untuk perawatannya. Biaya jasa
pelayanan merupakan biaya atas jasa medik (dokter), jasa rujukan, dan beban bagi
hasil MSCT scan. Biaya pegawai merupakan biaya bagi tenaga medis, diluar dokter,
dan tenaga non medis. Biaya pemasaran dikeluarkan untuk promosi melalui seminar
dan iklan. Ketiga biaya tersebut diperoleh secara proporsional dari total biaya
ketiganya karena seluruh pegawai maupun dokter di BLU RSJPD-HK terlibat dalam
operasional GP II, demikian pula dengan pemasaran. Proporsi didasarkan pada luas
bangunan GP II per total luas bangunan BLU RSJPD-HK yaitu sebesar 26%.



Sementara itu, total biaya tetap merupakan biaya cleaning service yaitu Rp.
558,549,404. Biaya cleaning service termasuk biaya tetap karena nilainya tidak
berubah sesuai dengan kontrak perjanjian awal dengan perusahaan outsorcing yang
menangani kebersihan gedung.



Total biaya operasional atas Gedung GP II 2010 adalah sebesar Rp18,543,491,535.
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Untuk memperoleh proyeksi biaya operasional GP II, dikalikan dengan faktor inflasi
tahunan yaitu sebesar 6,96% atau setara dengan Rp1,290,627,011.



Setelah kenaikan akibat faktor inflasi tahunan, diperolehlah proyeksi biaya
operasional GP II sebesar Rp19,834,118,546.

4.3.2.3. Taksiran Arus Kas Masa Depan
Langkah ketiga dalam menghitung nilai wajar GP II per 31 Desember 2010
adalah menghitung taksiran arus kas masa depan gedung. Taksiran arus kas gedung
diperoleh dari selisih antara taksiran arus kas masuk yang berasal dari proyeksi
pendapatan kotor GP II dengan taksiran arus kas keluar yang diperoleh dari proyeksi
biaya operasional gedung. Dengan demikian, diperoleh taksiran arus kas masa depan GP
II adalah sebagai berikut:
Taksiran Arus
Kas Masa Depan

=

Taksiran Arus
Kas Masuk

-

Taksiran Arus
Kas Keluar

=

Rp23,367,603,571

-

Rp19,834,118,546

=

Rp3,533,485,025

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh taksiran arus kas masa depan GP II
sebesar Rp3,533,485,025. Taksiran arus kas tersebut merupakan taksiran arus kas selama
satu tahun.
Proyeksi arus kas masa depan tersebut akan berubah setiap tahunnya. Perubahan
terjadi karena setiap enam tahun proyeksi pendapatan akan bertambah sebesar 41,8%
dengan mempertimbangkan probabilitas perubahan tarif di tahun-tahun berikutnya yang
berdasarkan data historis dan kebijakan manajemen. Selama 20 tahun beroperasi, baru
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terjadi tiga kali perubahan tarif pada GP II, oleh sebab itu untuk kedepannya perubahan
tarif diperkirakan terjadi setiap enam tahun sekali dengan berdasar pada inflasi tahunan
sebesar 6,96%. Dengan demikian, kenaikan proyeksi pendapatan sebesar 41,8% berasal
dari hasil perkalian inflasi tahunan 6,96% dengan kelipatan 6 tahun. Sedangkan proyeksi
pengeluaran akan bertambah sebesar 6,96% setiap tahun yang diakibatkan oleh faktor
inflasi.

4.3.2.4. Nilai Wajar
Langkah terakhir adalah perhitungan nilai wajar GP II per 31 Desember 2010.
Nilai wajar tersebut diperoleh dengan menghitung nilai pakai gedung menggunakan
metode Discounted Future Cash Flow yaitu dengan mendiskontokan taksiran arus kas
masa depan GP II selama sisa masa manfaatnya dengan ketentuan yang telah dijelaskan
pada pembahasan sebelumnya mengenai perubahan yang terjadi pada arus kas masa
depan (Tabel 4.5. Perhitungan Nilai Pakai GP II per 31 Desember 2010). Gedung
tersebut telah siap digunakan atau diperoleh pada April 1992 sehingga sisa masa manfaat
dari gedung tersebut pada 31 Desember 2010 adalah dua puluh satu tahun tiga bulan.
Oleh karena itu, proyeksi arus kas dari GP II pada tahun 2032 sebesar Rp3.381.879.885.
Proyeksi arus kas pada tahun 2032 tersebut berasal dari tiga per dua belas dari proyeksi
arus kas selama satu tahun yaitu Rp13.527.519.541.
Tarif diskonto yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat suku bunga
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada tanggal revaluasi gedung tersebut yaitu 31
Desember 2010. Penggunaan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai
tarif diskonto karena, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48,
tarif diskonto harus ditentukan berdasarkan tarif diskonto pasar dan tidak tergantung
pada tarif diskonto yang mempertimbangkan jenis pendanaan untuk gedung.
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Tabel 4.5. Perhitungan Nilai Pakai GP II per 31 Desember 2010
Nilai Tunai
Arus Kas di
Arus Kas Masa
dengan Tarif
Masa Depan
Tahun
Depan (dalam
Diskonto
Didiskontokan
Rp)
6.26%/Tahun
(dalam Rp)
2011
3,533,485,025
2012
2,153,030,374
2013
676,496,080
2014
-902,805,002
2015
-2,592,025,438
2016
5,415,577,882
2017
3,483,035,107
2018
1,415,987,354
2019
-794,926,922
2020
-3,159,720,832
2021
8,247,334,372
2022
5,541,905,710
2023
2,648,179,212
2024
-446,950,649
2025
-3,757,501,549
2026
12,491,276,262
2027
8,703,859,839
2028
4,652,839,233
2029
319,867,592
2030
-4,314,678,874
2031
18,829,645,361
2032
3,381,879,885
Nilai Penggunaan
Sumber: Hasil Pengolahan Data

0.94109
0.88565
0.83347
0.78437
0.73816
0.69467
0.65375
0.61524
0.57899
0.54488
0.51278
0.48257
0.45414
0.42739
0.40221
0.37851
0.35622
0.33523
0.31548
0.29690
0.27940
0.26294

3,325,319,993
1,906,823,667
563,839,957
-708,132,799
-1,913,331,412
3,762,061,895
2,277,032,194
871,165,929
-460,255,409
-1,721,672,719
4,229,077,805
2,674,369,394
1,202,651,568
-191,021,482
-1,511,304,567
4,728,134,565
3,100,452,571
1,559,773,144
100,912,234
-1,281,009,194
5,261,094,437
889,246,827
28,665,228,599

Tarif diskonto merupakan tarif diskonto pasar sebelum pajak yang menunjukkan
taksiran sekarang mengenai nilai waktu uang dan resiko spesifik yang terkait dengan aset
bersangkutan. Dalam penentuan tingkat diskonto tersebut terdapat keterbatasan untuk
menentukan besarnya resiko spesifik terkait dengan GP II karena untuk mendapatkan
nilai tersebut peneliti harus mengkaji lebih dalam mengenai resiko dari gedung tersebut.
Oleh karena itu, penetapan faktor resiko diabaikan sehingga hanya menggunakan suku

ANALISIS PENERAPAN..., Alita Roesida, Ak.-IBS, 2011

bunga SBI per 31 Desember 2010 yaitu sebesar 6,26% (SEKI BI: 2010, 85). Berdasarkan
perhitungan di atas diperoleh nilai wajar GP II adalah sebesar Rp28,665,228,599.

4.3.3. Penyesuaian atas Penerapan Model Revaluasi
Penerapan model revaluasi pada aktiva tetap rumah sakit akan berdampak pada
laporan keuangan rumah sakit karena rumah sakit menggunakan model biaya sehingga
mengakibatkan perbedaan nilai yang tercantum dalam laporan keuangan rumah sakit.
Dengan menggunakan historical cost model, aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai buku
yang berasal dari nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan selama pemakaian
aktiva tetap. Di lain pihak, dengan menggunakan fair value base nilai aktiva tetap dicatat
berdasarkan nilai wajar sehingga rumah sakit harus melakukan penyesuaian atas adanya
perbedaan tersebut.
Berdasarkan pengolahan data dalam penelitian ini diperoleh nilai buku GP II per
31 Desember 2010 sebesar Rp3,572,301,534 dan nilai wajar GP II per 31 Desember
2010 sebesar Rp28,665,228,599. Dengan membandingkan perhitungan nilai buku dan
nilai wajar diperoleh selisih sebesar Rp25,092,927,065 dimana selisih tersebut
merupakan surplus revaluasi karena nilai wajar GP II per 31 Desember 2010 lebih besar
dibandingkan dengan nilai buku gedung.
Pada bab sebelumnya (bab 2) telah dijelaskan bahwa pencatatan revaluasi dapat
dilakukan dengan dua cara antara lain: (1) Teknik eliminasi terhadap nilai bruto aktiva
dan nilai tercatat disajikan kembali dan (2) Teknik penyajian kembali dilakukan secara
proporsional terhadap nilai bruto aktiva.
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4.3.3.1. Teknik Eliminasi Terhadap Nilai Bruto Aktiva dan Nilai Tercatat
Disajikan Kembali
Berdasarkan teknik yang pertama yaitu eliminasi terhadap nilai bruto aktiva dan
nilai tercatat disajikan kembali rumah sakit harus membuat dua jurnal pada 31 Desember
2010 untuk pencatatan revaluasi tersebut. Kedua jurnal itu antara lain jurnal
mengeliminasi akumulasi penyusutan bangunan yang direvaluasi dan jurnal mencatat
revaluasi atas bangunan yang dimilikinya. Berikut ini jurnal yang harus dibuat oleh BLU
RSJPD-HK untuk mencatat revaluasi atas GP II.


Jurnal mengeliminasi akumulasi depresiasi bangunan

Dr. Akumulasi Depresiasi-Bangunan

Rp3,152,030,767

Cr. Bangunan

Rp3,152,030,767

Akumulasi depresiasi yang dicatat pada jurnal di atas adalah sebesar akumulasi
depresiasi GP II sampai dengan 31 Desember 2010.


Jurnal mencatat revaluasi atas bangunan

Dr. Bangunan

Rp25,092,927,065

Cr. Revaluasi Surplus

Rp25,092,927,065

Nilai yang dicatat pada jurnal untuk mencatat surplus revaluasi atas bangunan di atas
adalah sebesar selisih antara nilai buku dengan nilai wajar GP II per 31 Desember 2010.
Berikut ini adalah perhitungan selisih nilai buku dengan nilai wajar gedung:
Selisih antara Nilai
Buku dengan Nilai
Wajar GP II per
31 Desember 2010

=

Nilai Wajar per
31 Desember 2010

-

=

Rp28,665,228,599

-

=

Rp25,092,927,065
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Nilai Buku per
31 Desember 2010

Rp3,572,301,534

4.3.3.2. Teknik Penyajian Kembali Dilakukan Secara Proporsional Terhadap Nilai
Bruto Aktiva
Berdasarkan teknik kedua yaitu penyajian kembali dilakukan secara proporsional
terhadap nilai bruto aktiva, rumah sakit harus membuat jurnal penyesuaian pada 31
Desember 2010 dengan terlebih dahulu membuat perhitungan dampak revaluasi secara
proporsional terhadap nilai bruto dan akumulasi penyusutan GP II (Tabel 4.6.
Perhitungan Dampak Revaluasi dengan Penyajian Kembali Secara Proporsional).
Tabel 4.6. Perhitungan Dampak Revaluasi dengan Penyajian Kembali Secara
Proporsional
Original Cost
Revaluation
Total
%
(dalam Rp)
(dalam Rp)
(dalam Rp)
Gross
Carrying
amount
Accumulated
Depreciation
Net Carrying
amount

6,724,332,300

+

47,233,745,068

=

53,958,077,368

100%

3,152,030,767

+

22,140,818,002

=

25,292,848,769

46.88%

3,572,301,534

+

25,092,927,065

=

28,665,228,599

53.12%

Sumber: Hasil Pengolahan Data
Berdasarkan Tabel 4.6. untuk memperoleh selisih revaluasi terlebih dahulu
mencari persentase Net Carrying Amount yang diperoleh dari membaginya dengan Gross
Carrying Amount, dimana keduanya berasal dari original cost, yaitu Rp3,572,301,534
dibagi Rp6,724,332,300, setelah itu dipersenkan dengan mengalikan 100%, sehingga
diperoleh hasil sebesar 53.12%. Dengan demikian, persentase Accumulated Depreciation
dapat diperoleh dari selisih antara presentase Gross Carrying Amount dengan Net
Carrying Amount yaitu 100% dikurangi dengan 53.12% akan menghasilkan presentase
Accumulated Depreciation sebesar 46.88%. Total Net Carrying Amount diperoleh dari
perhitungan nilai pakai yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya yaitu
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sebesar Rp28,665,228,599. Kemudian dengan meng-implied nilai tersebut akan
diperoleh Total Gross Carrying Amount sebesar Rp53,958,077,368. Total Accumulated
Depreciation dapat dicari dengan menselisihkan Total Gross Carrying Amount dengan
Total Net Carrying Amount sehingga diperoleh hasilnya sebesar Rp25,292,848,769.
Setelah memperoleh total dari ketiga nilai tersebut, nilai revaluasi dari ketiganya dapat
diperoleh melalui pengurangan nilai total dengan original cost dari nilai bersih, nilai
bruto, dan akumulasi penyusutan. Pada akhirnya diperoleh nilai revaluasi masing-masing
yaitu sebesar Rp47,233,745,068 untuk revaluasi Gross Carrying Amount, nilai revaluasi
Accumulated Depreciation yang diperoleh sebesar 22,140,818,002, dan hasil revaluasi
Net Carrying Amount adalah Rp25,092,927,065. Total net carrying amount pada tabel
4.6. di atas merupakan nilai wajar GP II per 31 Desember 2010.
Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka BLU RSJPD-HK harus membuat
jurnal untuk mencatat penambahan nilai bangunan akibat revaluasi atas nilai aktiva tetap
yang dimilikinya, jurnal tersebut adalah sebagai berikut.
Dr. Bangunan (GP II)

Rp47,233,745,068

Cr. Akumulasi Depresiasi-Bangunan

Rp22,140,818,002

Cr. Surplus Revaluasi

Rp25,092,927,065

4.4. Dampak Penerapan Model Revaluasi pada Laporan Keuangan

Penerapan fair value based dalam penilaian aktiva tetap menyebabkan
munculnya selisih revaluasi karena terdapat perbedaan antara nilai buku dengan nilai
wajar aktiva tetap pada tanggal dilakukannya revaluasi. Selisih revaluasi tersebut dapat
berupa surplus atau rugi revaluasi. Surplus revaluasi terjadi jika nilai wajar lebih besar
daripada nilai buku aktiva tetap dan sebaliknya rugi revaluasi terjadi jika nilai wajar
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lebih kecil daripada nilai buku aktiva tetap. Pada 31 Desember 2010 BLU RSJPD-HK
mengalami surplus revaluasi. Surplus revaluasi tersebut akan memberikan dampak pada
laporan keuangan yang disajikan rumah sakit (Tabel 4.7. Dampak Kenaikan Nilai GP II
pada Laporan Keuangan).

Tabel 4.7. Dampak Kenaikan Nilai GP II pada Laporan Keuangan
Perubahan
Dampak terhadap:
Nominal Perubahan
(Naik/Turun)
Aset
Naik
Kewajiban
Tetap
Ekuitas
Naik
Keuntungan/(Kerugian)
Tetap
Sumber: Hasil Pengolahan Data

Rp25,092,927,065
Rp25,092,927,065
-

Berdasarkan Tabel 4.7. mengenai dampak revaluasi terhadap laporan keuangan,
dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan nilai aset dan ekuitas pada laporan neraca per
31 Desember 2010 senilai Rp25,092,927,065 yang berasal dari selisih nilai buku GP II
per 31 Desember 2010 sebesar Rp3,572,301,534 dengan nilai wajar gedung per 31
Desember 2010 sejumlah Rp28,665,228,599. Kenaikan nilai tersebut tidak berdampak
pada laporan aktivitas karena surplus tersebut langsung disesuaikan terhadap ekuitas
rumah sakit sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2007) dimana penambahan nilai aktiva
akibat revaluasi diakui sebagai bagian dari ekuitas sepanjang saldo pada rugi akibat
penurunan nilai sama dengan nol. Namun apabila sebelumnya pernah diakui penurunan
nilai aset akibat revaluasi dalam laporan aktivitas, maka terhadap kenaikan aset tersebut
harus diakui terlebih dahulu dalam laporan aktivitas sebesar nilai penurunan yang diakui
sebelumnya. Sisa nilai setelah sebagian diakui dalam laporan aktivitas tersebut dicatat
sebagai kenaikan yang langsung dikreditkan ke ekuitas.
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Jika dilihat dari sisi perpajakan, BLU RSJPD-HK merupakan wajib pajak
bendaharawan pemerintah, maka atas surplus revaluasi sebesar Rp28,244,957,820 tidak
dikenakan pajak penghasilan final 10%. Nilai surplus revaluasi tersebut berbeda karena
dasar perhitungan surplus revaluasi berdasarkan ketentuan perpajakan adalah nilai buku
fiskal aset tetap. Adapun perhitungan surplus revaluasi berdasarkan ketentuan fiskal
adalah sebagai berikut:
Nilai Wajar per 31 Desember 2010
Nilai Perolehan GP II
Masa Manfaat Fiskal
Beban Penyusutan Fiskal, kategori
bangunan permanen dengan tarif 5%
(Rp6,724,332,300 x 5%)
Akumulasi Penyusutan Fiskal April 1992 31 Desember 2010
[(336,216,615x 9/12) + (336,216,615 x 18
tahun)]
Nilai Buku Fiskal per 31 Desember 2010
Surplus Revaluasi Menurut Fiskal

:
Rp28,665,228,599
: Rp6,724,332,300
:
20 tahun
:
Rp336,216,615

: Rp6,304,061,531

:
:

Rp420,270,769
Rp28,244,957,820

Pada akhirnya, tidak ada kas yang berkurang pada laporan arus kas akibat tidak adanya
pembayaran pajak final atas kenaikan nilai gedung. Sehingga, adanya surplus revaluasi
tidak akan berdampak pada laporan arus kas.
Selain itu, surplus revaluasi juga berdampak pada kinerja keuangan rumah sakit.
Indikator kinerja keuangan rumah sakit ditunjukkan oleh 7 rasio dimana masing-masing
rasio memiliki nilai bobot yang berbeda-beda, yaitu:
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Tabel 4.8. Indikator Kinerja Keuangan BLU RSJPD-HK
Indikator

Nilai
Bobot (%)

Rasio Imbalan Investasi
Rasio Kas
Rasio Lancar
Rasio Collection Period
Rasio Perputaran Persediaan
Rasio Perputaran Total Aset
Rasio Ekuitas Terhadap Total Aset
Total
Sumber: PARS

15
15
15
15
10
10
20
100

Surplus revaluasi berdampak pada tingkat pengembalian investasi yang
ditunjukkan oleh rasio imbalan investasi (ROI), pemanfaatan aset yang diwakili oleh
rasio perputaran total aset dan rasio ekuitas terhadap total aset yang merefleksikan
struktur modal rumah sakit. Penerapan model revaluasi pada BLU RSJPD-HK
mengakibatkan nilai aktiva tetap mengalami kenaikan sebesar Rp25,092,927,065.
Kenaikan tersebut merupakan surplus revaluasi yang akan langsung disesuaikan terhadap
ekuitas.
Jika dilihat dari tingkat pengembalian investasi, pada bagian pembilang surplus
tersebut tidak akan menambah jumlah EBIT di laporan aktivitas dan menambah jumlah
depresiasi karena adanya kenaikan nilai aktiva tetap. Akan tetapi, dari sisi penyebut akan
menambah jumlah Capital Employed dan penambahan tersebut akan lebih besar daripada
penambahan pada depresiasi di sisi pembilang. Oleh sebab itu, kenaikan tersebut akan
menurunkan nilai rasio imbalan investasi. Namun, perubahan nilai ROI tidak akan
merubah bobotnya karena untuk 13<ROI≤15 diberi bobot 12% sebagaimana tercantum
dalam PARS. Berikut adalah nilai rasio imbalan investasi sebelum dan sesudah terjadi
revaluasi:
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ROI sebelum revaluasi =

100%

=

100%

= 14.03%
ROI setelah revaluasi =

100%

= 13.52%

Keterangan:
Penyusutan setelah revaluasi berasal dari perubahan nilai penyusutan akibat revaluasi GP
II sebesar Rp1,180,843,626 yang diperoleh dari beban penyusutan GP II setelah
revaluasi sebesar Rp1,348,951,934, berasal dari total gross carrying value per masa
manfaat gedung (Rp53,958,077,368/40 tahun), dikurangi beban penyusutan GP II
sebelum revaluasi yaitu Rp168,108,308. Sedangkan capital employed pada ROI setelah
revaluasi diperoleh dari penjumlahan antara revaluasi surplus sebesar Rp25,092,927,065
dengan total aset dikurangi konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp431,132,045,433.
Dari sisi pemanfaatan aset, surplus revaluasi akan menaikkan ekuitas sebagai
penyebut tanpa menaikkan total pendapatan di sisi pembilang sehingga akan
menurunkan rasio perputaran total aset. Perubahan nilai TATO tidak akan merubah
bobotnya karena untuk 120<TATO diberi bobot 10%, sebagaimana tercantum dalam
PARS. Berikut adalah nilai rasio perputaran total aset sebelum dan sesudah terjadi
revaluasi:
TATO sebelum revaluasi =

100%
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=

100%

= 130.17%
TATO setelah revaluasi =

100%

= 123.01%

Keterangan:
Total pendapatan tidak mengalami perubahan karena surplus revaluasi hanya
mempengaruhi neraca. Capital employed setelah revaluasi diperoleh dari penjumlahan
antara surplus revaluasi sebesar Rp25,092,927,065 dengan total aset dikurangi konstruksi
dalam pengerjaan sebesar Rp431,132,045,433.
Sedangkan dari struktur modal, surplus revaluasi akan menambah jumlah total
ekuitas dan total aset sama besar sehingga akan meningkatkan presentase rasio ini.
Perubahan nilai TAB terhadap TA (x) tidak akan merubah bobotnya karena untuk
80≤x<90 diberi bobot 14% sebagaimana tercantum dalam PARS. Berikut adalah nilai
rasio ekuitas terhadap total aset sebelum dan sesudah terjadi revaluasi:
TAB terhadap TA sebelum revaluasi =
=

100%
100%

= 89.28%
TAB terhadap TA setelah revaluasi =

100%

= 89.87%
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Keterangan:
Total ekuitas dan total aset setelah revaluasi sama-sama bertambah sejumlah surplus
revaluasi yaitu Rp25,092,927,065.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah diuraikan pada bab – bab
sebelumnya, peneliti akan mencoba mengambil beberapa kesimpulan mengenai beberapa
hal yang dianggap penting berkaitan dengan penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) pada
kebijakan akuntansi aktiva tetap BLU RSJPD-HK khususnya aktiva yang termasuk
dalam kategori gedung dan bangunan. Berikut ini beberapa kesimpulan dari hasil
penulisan skripsi ini.
1. Perlakuan akuntansi atas aktiva tetap yang dilakukan oleh BLU RSJPD-HK telah
sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2007) mulai dari pengakuan biaya perolehan
aktiva tetap, pengeluaran selama pemakaian aktiva tetap, penyusutan aktiva tetap,
penghentian pengakuan aktiva tetap, dan pengungkapan aktiva tetap.
2. BLU RSJPD-HK menggunakan model biaya dalam hal penilaian aktiva tetap yang
dimilikinya tetapi rumah sakit tidak menerapkan impairment test sesuai dengan
PSAK No. 48. Sedangkan model revaluasi hanya diberlakukan pada aktiva tetap
yang tidak diketahui nilai perolehannya seperti aktiva yang diperoleh melalui
sumbangan (donasi).
3. Berdasarkan metode biaya nilai bangunan GP II yang dilaporkan per 31 Desember
2010 adalah sebesar Rp3,572,301,534. Berdasarkan metode revaluasi atau fair value
based nilai bangunan GP II per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp28,665,228,599.
Dengan demikian, terdapat selisih yang menghasilkan surplus revaluasi karena nilai
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revaluasi

lebih

besar

dari

nilai

buku.

Total

surplus

revaluasi

sebesar

Rp25,092,927,065.
4. Surplus revaluasi sebesar Rp25,092,927,065 memberikan dampak terhadap laporan
keuangan neraca pada sisi aset dan ekuitas. Dampak tersebut adalah kenaikan pada
neraca di sisi aset dan ekuitas sebesar surplus revaluasi.
5. Surplus revaluasi tidak berdampak pada pajak BLU RSJPD-HK karena rumah sakit
merupakan wajib pajak bendaharawan pemerintah. Sehingga tidak berdampak pula
pada laporan aliran kas rumah sakit karena tidak adanya kas keluar untuk membayar
pajak.
6. Penerapan model revaluasi juga memberikan dampak pada kinerja keuangan yang
ditunjukkan oleh rasio tingkat pengembalian investasi, pemanfaatan aset, dan struktur
modal rumah sakit. Kenaikan nilai aktiva tetap akibat revaluasi menurunkan tingkat
pengembalian investasi, pemanfaatan aset, dan struktur modal rumah sakit. Akan
tetapi, penurunan nilai yang timbul akibat penerapan model revaluasi tidak
berdampak pada penurunan bobot dari ketiga indikator keuangan tersebut.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak manajemen BLU
RSJPD-HK dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan sebagai berikut:
1. BLU RSJPD-HK dapat menerapkan metode revaluasi atau fair value based dalam
penilaian aktiva tetap yang dimilikinya agar nilai aktiva tetap yang dilaporkan dan
kualitas laporan keuangan secara keseluruhan menjadi lebih relevan.
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2. Selain itu, rumah sakit juga dapat menerapkan metode revaluasi karena tidak
berdampak pada pajak yang harus dibayarkan oleh BLU RSJPD-HK yang
merupakan wajib pajak bendaharawan pemerintah.
3. Untuk penelitian mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (Revisi
2007) selanjutnya dapat memperluas permasalahan penelitian hingga penerapan
impairment test pada penilaian aktiva tetap. Selain itu, untuk menghitung nilai wajar
juga dapat menggunakan metode lain seperti Purchasing Power Adjusted Historical
Costing, SPLA Historical Costs, atau metode lainnya.
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Lampiran 1

Surat Pernyataan Pelaksanaan Riset pada Rumah Sakit Jantung dan
Pembuluh Darah Harapan Kita
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Lampiran 2

Neraca Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
per 31 Desember 2010 (Unaudited)
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Lampiran 3

Surat Perintah Kerja Pembangunan Gedung Perawatan II
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Lampiran 4

Rekapitulasi Cara Pembayaran Gedung Perawatan II

Bangunan
dalam
penyelesaian
(Rp)
1
0.40
0.40
38,296,000
2
2.70
2.30
220,202,000
3
5.10
2.40
229,776,000
4
9.60
4.50
430,830,000
5
11.30
1.70
162,758,000
6
13.80
2.50
239,350,000
7
16.10
2.30
220,202,000
8
18.90
2.80
268,072,000
9
22.10
3.20
306,368,000
10
23.70
1.60
153,184,000
11
27.50
3.80
363,812,000
12
30.90
3.40
325,516,000
13
35.20
4.30
411,682,000
14
40.30
5.10
488,274,000
15
46.40
6.10
584,014,000
16
53.50
7.10
679,754,000
17
58.20
4.70
449,978,000
18
64.00
5.80
555,292,000
19
71.00
7.00
670,180,000
20
80.30
9.30
890,382,000
21
91.70
11.40
1,091,436,000
22
95.10
3.40
325,516,000
23
100.00
4.90
469,126,000
Total
9,574,000,000
Sumber: Surat Perjanjian Pembangunan GP II
Prestasi
% angsuran
Angsuran
Penyelesaian
&
ke(%)
pengembalian
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Pengembalian
angsuran uang
muka jaminan
(Rp)
7,659,200
44,040,400
45,955,200
86,166,000
32,551,600
47,870,000
44,040,400
53,614,400
61,273,600
30,636,800
72,762,400
65,103,200
82,336,400
97,654,800
116,802,800
135,950,800
89,995,600
111,058,400
134,036,000
178,076,400
218,287,200
65,103,200
93,825,200
1,914,800,000

Kas - Bank
(Rp)
30,636,800
176,161,600
183,820,800
344,664,000
130,206,400
191,480,000
176,161,600
214,457,600
245,094,400
122,547,200
291,049,600
260,412,800
329,345,600
390,619,200
467,211,200
543,803,200
359,982,400
444,233,600
536,144,000
712,305,600
873,148,800
260,412,800
375,300,800
7,659,200,000

Lampiran 5

Data Nilai Buku Gedung Perawatan II Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita per 31 Desember 2010

RS. JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH "HARAPAN KITA"
DAFTAR INVENTARIS
KELOMPOK : BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2010

NO.

NAMA BARANG

LOKASI

MERK/TYPE

SATUAN

JUMLAH

TAHUN

HARGA
PEROLEHAN

AKUMULASI
PENYUSUTAN
PER 31-12-2009

PENYUSUTAN
PER 31-12-2010

AKUMULASI
PENYUSUTAN
PER 31-12-2010

NILAI BUKU
PER 31-12-2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8380

1992

1

Bangunan GP II (8 Lantai)

GP II

Permanen

Meter

2

6,724,332,300

2,983,922,459
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168,108,308

3,152,030,767

3,572,301,534

Lampiran 6

Kinerja Rawat Inap Rumah Sakit
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Lampiran 7

No.

Daftar Tarif Ruang Perawatan pada Gedung Perawatan II

Ruang Perawatan

1
Kelas 3 Dewasa
2
Kelas 3 Anak
3
Kelas 2 Dewasa
4
Kelas 2 Anak
5
Kelas 1 Dewasa
6
Kelas 1 Anak
7
IW Anak
8
VIP Anak
9
ICU Anak
Sumber: Customer service

Tarif
(Rp/Bed/Hari)
250,000
250,000
400,000
400,000
600,000
600,000
500,000
750,000
1,250,000

Biaya Jasa
(Rp/Bed/Hari)
75,000
75,000
100,000
100,000
150,000
150,000
200,000
250,000
500,000
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Lampiran 8

Rincian Biaya Operasional Gedung Perawatan II selama tahun 2010

1. Biaya Listrik GP II
Tahun 2010
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TW. 1
GP.II - Lt. 3
48,198,000
GP.II - Lt. 4
48,613,500
GP.II - Lt. 5
32,409,001
GP.II - Lt. 6
32,409,001
Icu Anak
14,780,651
R. Anak
10,113,077
IW. Anak
10,113,077
Rehabilitasi
20,484,150
Farmasi
5,030,938
TOTAL
222,151,395
Sumber: Rumah Tangga

TW. 2
52,452,068
52,904,242
35,269,494
35,269,494
15,710,359
10,749,193
10,749,193
89,129,129
1,033,576
303,266,748

TW. 3
61,429,519
61,959,086
41,306,058
41,306,058
17,986,137
12,306,305
12,306,305
26,107,546
9,487,946
284,194,960

TW. 2
2,479,148
2,241,599
1,499,006
138,514
3,535,695
1,647,983
1,647,983
222,515
124,054
13,536,497

TW. 3
2,479,148
2,241,599
1,499,006
138,514
3,535,695
1,647,983
1,647,983
222,515
124,054
13,536,497

TW. 4
TOTAL
71,940,044
234,019,631
72,560,216
236,037,044
205,682,478
314,667,031
205,682,478
314,667,031
19,771,821
68,248,968
13,528,088
46,696,663
13,528,088
46,696,663
30,574,519
166,295,344
11,240,632
26,793,091
644,508,364 1,454,121,466

2. Biaya Telepon GP II
Tahun 2010
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TW. 1
GP.II - Lt. 3
2,682,561
GP.II - Lt. 4
2,292,754
GP.II - Lt. 5
2,160,448
GP.II - Lt. 6
538,681
Icu Anak
3,816,678
R. Anak
1,022,629
IW. Anak
1,022,629
Rehabilitasi
206,524
Farmasi
133,770
TOTAL
13,876,674
Sumber: Rumah Tangga
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TW. 4
2,336,105
1,772,973
1,731,150
1,694,004
4,047,775
1,373,233
1,373,233
1,961,508
108,500
16,398,481

TOTAL
9,976,962
8,548,925
6,889,610
2,509,713
14,935,843
5,691,828
5,691,828
2,613,062
490,377
57,348,148

3. Biaya PAM GP II
Tahun 2010
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TW. 1
GP.II - Lt. 3
598,763
GP.II - Lt. 4
598,763
GP.II - Lt. 5
598,763
GP.II - Lt. 6
598,763
Icu Anak
498,969
R. Anak
498,969
IW. Anak
498,969
Rehabilitasi
548,866
Farmasi
124,742
TOTAL
4,565,567
Sumber: Rumah Tangga

TW. 2
1,178,957
1,178,957
1,178,957
1,178,957
982,464
982,464
982,464
1,080,710
245,616
8,989,546

TW. 3
1,060,170
1,060,170
1,060,170
1,060,170
883,475
883,475
883,475
971,822
220,869
8,083,796

TW. 4
1,074,203
1,074,203
1,074,203
1,074,203
895,170
895,170
895,170
984,686
223,793
8,190,801

TOTAL
3,912,093
3,912,093
3,912,093
3,912,093
3,260,078
3,260,078
3,260,078
3,586,084
815,020
29,829,710

TW. 2
38,495,611
43,109,176
60,976,806
8,278,578
22,626,648
25,505,766
22,827,794
1,626,526
0
223,446,905

TW. 3
21,563,684
27,999,972
38,451,732
15,351,717
21,621,798
23,423,508
18,359,418
1,516,254
0
168,288,083

TW. 4
23,832,622
32,541,234
38,154,006
37,016,826
23,834,250
28,512,804
20,055,156
1,277,892
0
205,224,790

TOTAL
115,411,473
145,098,712
193,324,362
89,603,037
88,573,716
116,868,784
73,700,066
5,682,856
0
828,263,006

4. Biaya Laundry GP II
Tahun 2010
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TW. 1
GP.II - Lt. 3
31,519,556
GP.II - Lt. 4
41,448,330
GP.II - Lt. 5
55,741,818
GP.II - Lt. 6
28,955,916
Icu Anak
20,491,020
R. Anak
39,426,706
IW. Anak
12,457,698
Rehabilitasi
1,262,184
Farmasi
0
TOTAL
231,303,228
Sumber: Rumah Tangga
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5. Biaya Perawatan Gedung Perawatan II
Tahun 2010
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TW. 1
GP.II - Lt. 3
3,236,940
GP.II - Lt. 4
3,236,940
GP.II - Lt. 5
3,236,940
GP.II - Lt. 6
3,236,940
Icu Anak
1,622,343
R. Anak
3,244,683
IW. Anak
3,244,683
Rehabilitasi
3,244,683
Farmasi
202,309
TOTAL
24,506,461
Sumber: Rumah Tangga

TW. 2
3,236,940
3,236,940
3,236,940
3,236,940
1,622,343
3,244,683
3,244,683
3,244,683
202,309
24,506,461

TW. 3
3,236,940
3,236,940
3,236,940
3,236,940
1,622,343
3,244,683
3,244,683
3,244,683
202,309
24,506,461

TW. 4
3,236,940
3,236,940
3,236,940
3,236,940
1,622,343
3,244,683
3,244,683
3,244,683
202,309
24,506,461

TOTAL
12,947,760
12,947,760
12,947,760
12,947,760
6,489,372
12,978,732
12,978,732
12,978,732
809,236
98,025,844

TW. 2
18,313,095
18,313,095
18,313,095
18,313,095
15,260,913
15,260,913
15,260,913
16,787,004
3,815,228
139,637,351

TW. 3
18,313,095
18,313,095
18,313,095
18,313,095
15,260,913
15,260,913
15,260,913
16,787,004
3,815,228
139,637,351

TW. 4
18,313,095
18,313,095
18,313,095
18,313,095
15,260,913
15,260,913
15,260,913
16,787,004
3,815,228
139,637,351

TOTAL
73,252,380
73,252,380
73,252,380
73,252,380
61,043,652
61,043,652
61,043,652
67,148,016
15,260,912
558,549,404

6. Biaya Cleaning Service GP II
Tahun 2010
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TW. 1
GP.II - Lt. 3
18,313,095
GP.II - Lt. 4
18,313,095
GP.II - Lt. 5
18,313,095
GP.II - Lt. 6
18,313,095
Icu Anak
15,260,913
R. Anak
15,260,913
IW. Anak
15,260,913
Rehabilitasi
16,787,004
Farmasi
3,815,228
TOTAL
139,637,351
Sumber: Perjanjian Kontrak
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7. Biaya Jasa Pelayanan
Tahun 2010
Jasa Pelayanan
Jasa medik
Beban bagi hasil - MSCT scan
Jasa rujukan
Jumlah
Sumber: CALK

3,779,924,654
2,113,617,254
375,000,755
6,268,542,663

8. Biaya Pegawai
Tahun 2010
Pegawai
Insentif / Remunerasi
Gaji PNS
Asuransi
Jumlah
Sumber: CALK

39,015,580,805
13,209,890,391
1,063,414,038
53,288,885,234

9. Biaya Pemasaran
Tahun 2010
Pemasaran
Promosi
Jumlah
Sumber: CALK

124,702,708
124,702,708
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