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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1 Latar Belakang Permasalahan 

 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara 

yang memiliki sumber daya alam dengan hasil tambang yang berlimpah, hal ini mendorong 

seseorang, kelompok, lembaga dan/atau badan usaha apapun untuk mengambil, 

memanfaatkan dan menikmati hasil kekayaan alam tersebut dengan tujuan untuk 

kemakmuran rakyat indonesia.  

 Diantara sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia salah satunya adalah 

Batubara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud Batubara adalah endapan senyawa 

organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan, sedangkan 

pertambangan batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau  yang meliputi penyelidikan umum 

eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian , 

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 

 Batubara sering digunakan oleh industri lokal maupun luar negeri untuk bahan bakar 

proses produksinya, seperti yang telah diungkapkan oleh Ketua Umum APBI (Asosiasi 

Pertambangan batubara Indonesia Bob Kamandanu yang juga Presiden Direktur Berau Coal 

”Pasar ekspor masih tetap ke India, China, Jepang, untuk kebutuhan power plant. Sementara 

konsumen domestik tetap didominasi PLN,” terangnya. Dengan demikian, pada masa 

mendatang produksi batubara diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan 

meningkatnya permintaan kebutuhan batubara baik permintaan lokal (domestik) maupun 
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permintaan luar negeri (ekspor). Melihat kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan 

Kebijakan Energi Nasional (KEN) melalui PP No.5 Tahun 2006 sebagai pembaruan 

Kebijaksanaan Umum Bidang Energi (KUBE) tahun 1998. KEN mempunyai tujuan utama 

untuk menciptakan keamanan pasokan energi nasional secara berkelanjutan dan pemanfaatan 

energi secara efisien, serta terwujudnya bauran energi (energy mix) yang optimal pada tahun 

2025. Untuk itu ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi seperti BBM harus 

dikurangi dengan memanfaatkan sumber energi alternatif di antaranya batubara karena harga 

yang lebih murah dan cadangannya yang berlimpah. 

 Menurut pusat  penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan barubara atau  

tekMIRA, Indonesia merupakan pengekspor batubara terbesar kedua setelah Australia (IEA). 

berdasarkan data dari IEA, di tahun 2009 Indonesia mengekspor batubara sebesar 261.4Mt 

sementara Australia mengekspor batubara sejumlah 288.5Mt. Selain Australia dan Indonesia 

terdapat sejumlah negara lain yang juga menempati posisi dalam Top Coal Exporters list, 

yaitu Rusia (130.9Mt), Kolombia (75.7Mt), Afrika Selatan (73.8Mt), Amerika Serikat 

(60.4Mt), Cina (38.4Mt) dan Kanada (31.9Mt).  

Dengan melihat kondisi diatas, pusat  penelitian dan pengembangan teknologi mineral 

dan barubara atau tekMIRA berpendapat bahwa kegiatan usaha disektor pertambangan 

merupakan kegiatan usaha padat modal dan padat teknologi yang sarat dengan berbagai 

risiko, mulai dari pencarian cadangan, eksplorasi sampai pada kegiatan eksploitasi. Risiko 

yang dihadapi dalam dunia usaha pertambangan antara lain risiko geologi, risiko teknologi, 

risiko politik dan risiko kebijaksanaan. Tujuan investasi bagi para penanam modal adalah 

untuk mendapatkan return on investment yang wajar, sehingga segala kebijaksanaan yang 

berkaitan dengan kegiatan pertambangan baik langsung maupun tidak langsung akan sangat 

mempengaruhi perkembangan investasi pertambangan di Indonesia. Dalam situs 
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www.bumn.go.id juga disebutkan bahwa selain membutuhkan modal yang besar, usaha 

pertambangan juga memiliki risiko kegagalan yang tinggi. 

 Industri pertambangan memiliki karakteristik khusus dibanding dengan industri lain, 

misalnya saja tentang eksplorasi bahan galian tambang yang mempunyai ketidakpastian yang 

tinggi, meskipun telah dipersiapkan secara cermat dan biaya yang besar, tidak ada jaminan 

bahwa kegiatan tersebut akan berakhir dengan penemuan cadangan bahan galian yang secara 

komersial layak untuk ditambang. Selain itu mengenai isu yang akhir-akhir ini mendapat 

sorotan tajam dari pemerintah dan badan-badan internasional, yaitu mengenai lingkungan 

hidup. Kegiatan penambangan sering dikatakan sebagai perusak lingkungan, oleh karena itu 

setiap perusahaan pertambangan diharuskan membuat kalkulasi yang wajar dan menyediakan 

sejumlah dana yang memadai untuk menutup kegiatan reklamasi atas lahan-lahan tambang 

yang akan dihijaukan kembali setelah kegiatan penambangan berakhir. 

 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan lembaga profesi yang menyusun dan 

menghasilkan pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Salah satu Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berkaitan dengan industri pertambangan umum 

adalah PSAK No. 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum. PSAK Akuntansi 

Pertambangan Umum ditujukan untuk memberikan dasar keseragaman dalam penyajian 

informasi keuangan perusahaan yang beroperasi di bidang pertambangan umum. 

Dengan memperhatikan kondisi-kondisi diatas mendorong penulis untuk menulis 

skripsi dengan judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 33 (PSAK 

33) tentang akuntansi pertambangan umum pada perusahaan PT. XYZ: suatu studi 

kasus”. Skripsi ini dimaksudkan untuk melihat lebih jauh mengenai penerapan PSAK 33 

pada perusahaan PT. XYZ beserta permasalahan-permasalahannya yang muncul dalam 

pelaksanaanya, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi implementasi Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan Industri Pertambangan umum agar tercipta keserasian dan keselarasan 
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dalam proses penyusunan, penyajian dan pemeriksaan laporan keuangan serta terciptanya 

praktek-praktek akuntansi yang sehat bagi industri pertambangan di masa yang akan datang. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Perumusan Masalah 

 Bagaimanakah praktik-praktik akuntansi pertambangan umum yang ada di 

perusahaan PT. XYZ ? 

 Apakah implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Industri 

Pertambangan Umum sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku ? 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah yang ada di skripsi ini difokuskan pada ruang lingkup penerapan 

PSAK 33 tentang akuntansi pertambangan umum, yaitu eksplorasi, pengembangan dan 

konstruksi, produksi dan terakhir adalah pengelolaan lingkungan hidup. Skripsi ini membahas 

mengenai uraian kegiatan, jenis biaya, perlakuan akuntansi, penyajian laporan keuangan serta 

pengungkapan dari empat ruang lingkup yang ada di dalam PSAK 33 tentang akuntansi 

pertambangan umum.  

 

1.2.3 Tujuan Penelitian 

 Memaparkan dan menjelaskan mengenai praktek akuntansi yang ada pada PT. 

XYZ. 

 Menjelaskan perbandingan antara praktek dan pernyataan standar akuntansi 

keuangan pada PT. XYZ.. 
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1.2.4 Manfaat Penelitian 

 Masyarakat: memberikan pemahaman mengenai definisi, klasifikasi, mekanisme 

dan perlakuan akuntansi tentang industri pertambangan. Dengan adanya 

informasi tersebut seperti dampak pencemaran lingkungan, laporan keuangan 

perusahaan tersebut, bahan utama yang berasal dari barang tambang yang 

digunakan untuk keperluan sehari-hari serta risiko apabila menggunakannya dan 

lain-lain, maka masyarakat terbantu untuk proses pengambilan keputusan, baik 

keputusan investasi, keputusan membeli atau menjual barang yang diperoleh dari 

barang tambang maupun keputusan lainnya. 

 Perusahaan: memberikan informasi mengenai standar akuntansi yang harus  

diterapkan pada perusahaan tersebut, sehingga diharapkan perusahaan dapat 

mengetahui bagaimana praktek dan perlakuan akuntansinya yang baik sesuai 

dengan standar yang berlaku saat ini. 

 Mahasiswa: yaitu memberikan gambaran tentang dunia nyata mengenai praktek 

dengan teori yang sesungguhnya. Dan memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang praktik praktik usaha pertambangan yang mencangkup 

perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini. 

Sehingga nantinya mahasiswa dapat memberikan solusi apabila terdapat 

perbedaan mengenai praktek dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini. 

Tidak hanya itu mahasiswa diharapkan mampu memberikan saran terhadap 

perusahaan jika perusahaan mengalami kesulitan dalam mengalami kegiatan 

usahanya. 
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1.2.5 Sistematika Pembahasan 

 Guna mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami permasalahan yang 

akan dibahas, maka penulis membagi pembahasan dalam lima bab yang penjelasan mengenai 

masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari penulis dalam 

menentukan topik yang akan dibahas dan menjadikannya sebagai judul skripsi. Bab ini 

meliputi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan skripsi. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS 

  Bab ini berisi tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran untuk penulisan skripsi. Bab 

ini menguraikan teori-teori yang relevan dan melandasi pembahasan skripsi yang antara lain 

menggenai pengertian dan karakteristik akuntansi pertambangan umum, ruang lingkup 

penerapan akuntansi pertambangan umum, uraian kegiatan, jenis biaya akuntansi 

pertambangan umum, perlakuan akuntansi, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan 

dalam catatan laporan keuangan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini membahas metode deskriptif yang digunakan penulis dalam kasus yang ada 

serta membahas obyek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang 

akan digunakan penulis di dalam penyusunan skripsi ini. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan dan analisis pembahasan hasil 

penelitian mengenai kesesuaian antara PSAK nomor 33 tentang akuntansi pertambangan 

umum. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan bab penutup bagi keseluruhan pembahasan skripsi. Bab ini 

berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdapat pada tiap-tiap 

bab dalam skripsi. Selain itu, pada bab ini penulis mencoba memberikan saran-saran yang 

mungkin berguna bagi perusahaan yang diteliti. Pemberian saran-saran ini tidak terlepas dari 

pengetahuan dan pengalaman penulis yang terbatas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1   Tinjauan pustaka 

2.1.1    Pengertian Akuntansi 

 Definisi Akuntansi menurut American Institute of certified Public Accounts (AICPA) 

yaitu sebagai berikut: 

 “Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran 

 menurut cara-cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi dan 

 kejadian yang dikit-dikitnya bersifat keuangan dan kemudian menafsirkan artinya”. 

 Pengertian Akuntansi menurut American Accounting Association adalah : 

  “proses pengumpulan, pengidentifikasian dan pencatatan serta pengikhtisaran dari 

 data keuangan serta melaporkannya kepada pihak yang menggunakannya, kemudian 

 menafsirkan guna pengambilan keputusan ekonomi” 

 Definisi lain dari Akuntansi menurut Kieso (2011 : 2), akuntansi bisa didefinisikan 

secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi: (1) 

pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan Tentang (2) 

entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan.  

 Karakteristik-karakteristik ini telah dipakai untuk menjelaskan akuntansi selama 

beratus-ratus tahun. Namun, dalam 30 tahun terakhir entitas ekonomi telah berubah secara 

signifikan baik dari segi ukuran maupun komplekstitas, dan pemakai yang berkepentingan 

juga telah bertambah secara substansial baik dari segi jumlah maupun keragaman. 

Dari beberapa definisi akuntansi diatas, terdapat beberapa kriteria sebagai berikut: 

 Suatu proses dari data mentah menjadi informasi yang siap digunakan. 

 Pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, serta pengikhtisaran dari data keuangan 

merupakan berbagai kegiatan yang ada di dalam Akuntansi. 
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 Informasi keuangan yang disampaikan kepada pemakai digunakan untuk pengambilan 

keputusan ekonomi. 

 Menurut Kieso (2011 : 54) mengenai pengakuan expense, “Let the expense follow the 

revenues”. Perusahaan mengakui expense tidak hanya ketika membayar gaji atau membuat 

produk, tetapi ketika pekerjaan (jasa) atau produk tersebut benar-benar memberikan 

kontribusi untuk pendapatan perusahaan. Istilah tersebut dikenal dengan Revenue Recognition 

Expense dan Expense Recognition Principle (Matching Principle), yaitu prinsip yang 

menandingkan pendapatan dan biaya sebuah perusahaan. Biaya yang terjadi dengan 

pendapatan yang muncul sebagai akibat dari adanya biaya tersebut. Biaya dibagi menjadi 

dua, yaitu product cost dan period cost. 

 Product cost, yaitu biaya yang melekat pada produk. Misalnya, biaya packing produk. 

 Period cost, yaitu biaya yang melekat terhadap periode/waktu. Misalnya biaya gaji 

dan administrasi. 

2.1.2   Karakteristik Akuntansi Industri Pertambangan Umum 

 Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan 

Mineral dan Batu Bara, menyatakan: “pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan 

kegiatan dalam rangka penelitian pengeloaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang 

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 

pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”. 

 Di dalam PSAK 33 (1994) disebutkan bahwa industri pertambangan umum memiliki 

empat kegiatan usaha pokok, meliputi: 

 Eksplorasi (Exploration), 

 Pengembangan dan Konstruksi (Development and Construction), 

 Produksi (Production), dan 

 Pengolahan. 
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 Perusahaan dalam industri pertambangan umum dapat berbentuk usaha terpadu dalam 

arti bahwa perusahaan tersebut memiliki usaha eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, 

produksi, dan pengolahan sebagai satu kesatuan usaha atau berbentuk usaha-usaha terpisah 

yang masing-masing berdiri sendiri. 

 Menurut Nandang Sudrajat (2010) didalam bukunya Teori dan Praktik Pertambangan 

Indonesia mengungkapkan bahwa kegiatan usaha pertambangan memiliki beberapa kegiatan, 

diantaranya adalah: 

 Eksplorasi bahan galian, eksplorasi bahan galian juga memiliki beberapa tahapan, 

yaitu: 

1. Studi pendahuluan, yaitu mempelajari karakteristik wilayah pertambangan, 

membuat peta kerja dan rencana kerja, membuat rencana pengambilan contoh, 

cadangan yang diketahui bersifat spekulatif, administrasi, dan mencari data 

tentang budaya dan aspek ekonomi sosial daerah setempat. 

2. Survei tinjau, yaitu melakukan skala peta kerja, pemetaan geofisik, melakukan 

seleksi lokalisasi daerah potensial, pengambilan contoh. 

3. Eksplorasi pendahuluan, yaitu melakukan studi keadaan dan karakteristik 

morfologi, studi karakteristik geologi. 

4. Eksplorasi umum, yaitu pekerjaan pemetaan yang dilakukan oleh kerja tim 

geodesi, pengambilan contoh yang lebih sistematis, pemetaan geologi dan 

geofisika terperinci. 

5. Eksplorasi detail atau rinci, yaitu melakukan pemetaan yang berskala 1:500, 

pembuatan terowongan ekplorasi, pemetaan geologi secara rinci, kualififkasi 

cadangan yang diperoleh termasuk ke dalam cadangan terukur. 

 Studi kelayakan, menurut pasal 1 butir 16 Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 

tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara, menegaskan: “studi kelayakan adalah 
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tahapan kegiatana usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci 

seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomisdan teknis usaha 

pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan 

pascatambang”. 

 Eksploitasi bahan galian, yaitu terdiri dari penambangan didaerah tambang terbuka 

dan penambangan di bawah tanah. 

 Pengolahan dan pemurnian, berdasarkan pasal 1 butir 10 Undang-Undang RI No.4 

Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara, menyatakan bahwa: 

“Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk 

meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan 

memperoleh mineral ikutan”. 

2.1.3  Sifat dan karakteristik industri pertambangan umum. 

 Menurut PSAK 33, seperti halnya industri lain yang mempunyai karakteristik khusus, 

industri pertambagangan umum juga memiliki perbedaan-perbedaan mendasar dibandingkan 

dengan industri lain. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: 

 Eksplorasi bahan galian tambang umum merupakan kegiatan yang mempunyai 

ketidakpastian yang tinggi, karena meskipun telah dipersiapkan secara cermat, dengan 

biaya yang besar, tidak ada jaminan bahwa kegiatan tersebut akan berakhir dengan 

penemuan cadangan bahan galian yang secara komersial layak untuk ditambang. 

 Bahan galian bersifat deplesi dan tidak dapat diperbaharui (non-renewable) serta 

untuk melaksanakan kegiatan pertambangan ini, mulai tahap eksplorasi sampai 

dengan tahap pengolahannya, dibutuhkan biaya investasi yang relatif sangat besar, 

padat modal, berjangka panjang, sarat risiko, dan membutuhkan teknologi yang 

tinggi, sehingga diperlukan pengelolaan yang benar-benar profesional. 
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 Pada umumnya operasi perusahaan pertambangan berlokasi di daerah terpencil dan 

kegiatannya menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, 

sehingga setiap perusahaan pertambangan wajib memenuhi ketentuan perundangan 

yang berlaku mengenai lingkungan hidup, disamping mempunyai konsep pasca 

penambangan yang jelas. 

 Pemerintah Indonesia tidak memberikan konsesi penambangan karena menurut 

peraturan perundangan yang berlaku, segala bahan galian yang berada dalam wilayah 

hukum Indonesia adalah kekayaan nasional Bangsa Indonesia yang dikuasai dan 

dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk dapat 

berusaha dalam industri pertambangan umum, pemerintah mengeluarkan peraturan 

yang memberi wewenang kepada badan usaha/perseorangan untuk melaksanakan 

usaha pertambangan umum. 

 Dalam industri pertambangan umum terbuka kemungkinan kerja sama berdasarkan 

Kontrak Karya (Contract of Work) dan Kontrak Kerja Sama, baik dalam hal 

permodalan maupun operasi bersama. 

 Sebagai akibat dari sifat dan karakteristik industri pertambangan umum, maka 

terdapat beberapa perlakuan akuntansi khusus untuk industri tersebut yang berbeda 

dengan industri lainnya terutama perlakuan akuntansi biaya eksplorasi, 

pengembangan dan konstruksi, produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

2.1.4 Kegiatan-kegiatan dalam industri pertambangan umum 

 Eksplorasi 

 Eksplorasi adalah usaha dalam rangka mencari, menemukan, dan 

mengevaluasi Cadangan Terbukti pada suatu wilayah tambang dalam jangka waktu 
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tertentu seperti yang diatur dalam peraturan perudangan yang berlaku. Berikut ini 

merupakan kegiatan-kegiatannya: 

1. Penyelidikan Umum. Penyelidikan umum merupakan penyelidikan secara 

geologi umum atau geofisik yang dilakukan di daratan, di perairan, 

dan/atau dari udara dengan maksud untuk membuat peta geologi umum 

atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian. 

2. Perijinan dan Administrasi. Merupakan kegiatan pengurusan ijin untuk 

melakukan kegiatan eksplorasi di suatu daerah tertentu, antara lain meliputi 

pengurusan Hak Kuasa Pertambangan, Kontrak Kerja Sama, Kontrak 

Karya, dan pembebasan tanah serta kegiatan administrasi eksplorasi. 

3. Geologi dan Geofisika. Kegiatan geologi meliputi pekerjaan analisis foto 

udara dan pemetaan geologi permukaan tanah dengan tujuan untuk 

memetakan penyebaran mineral. 

4. Pemboran Eksplorasi. Pemboran digunakan untuk mengetahui data endapan 

di bawah permukaan tanah secara rinci. Melalui pemeriksaan laboratorium 

atas contoh bor dapat diketahui jenis dan kadar batuan. 

 Pengembangan dan Konstruksi 

 Pengembangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

mempersiapkan Cadangan Terbukti sampai siap diproduksi secara komersial. 

Sedangkan konstruksi adalah pembangunan fasilitas dan prasarana untuk 

melaksanakan dan mendukung kegiatan produksi. Kegiatan-kegiatannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan administrasi merupakan kegiatan pengurusan perijinan dalam 

lingkup pertambangan umum guna mendukung dimulainya pelaksanaan 

kegiatan pengembangan dan konstruksi. 
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2. Kegiatan teknis merupakan kegiatan rancang bangun dan kegiatan fisik 

lapangan untuk memudahkan masuk ketempat cadangan bahan tambang dalam 

rangka persiapan kegiatan produksi . 

 Produksi 

 Produksi adalah semua kegiatan mulai dari pengangkatan bahan galian dari 

Cadangan Terbukti ke permukaan bumi sampai siap untuk dipasarkan, dimanfaatkan, 

atau diolah lebih lanjut. Kegiatan produksi penambangan meliputi: pengupasan tanah 

(stripping), pengambilan bahan galian, pencucian dan pemurnian, serta pengangkutan 

bahan galian ke stasiun pengumpul. Pengupasan lapisan tanah selama masa produksi 

meliputi kegiatan penggaruan/dorong, gali/muat, dan pengangkutan tanah dari lokasi 

penggalian ke lokasi penimbunan atau lokasi lainnya. 

 Pengangkutan bahan galian dari lokasi penambangan ke stasiun pengumpul 

dilakukan dengan menggunakan peralatan seperti: belt conveyor, lori pengangkut, 

dump truck, tongkang, atau kapal. Perusahaan pertambangan tertentu dapat mengolah 

lebih lanjut hasil tambangnya setelah proses di atas. 

 Pengelolaan Lingkungan Hidup 

  Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, 

 dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang 

 mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta mahluk 

 hidup lainnya. 

 Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi tetapi tidak terbatas pada: 

1. Penyusunan dokumen Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) . 

2. Upaya pencegahan pencemaran sungai oleh air hasil penirisan tambang, 

berupa pembuatan kolam pengendap lumpur disekitar: lokasi pengalian 
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dumping area, dan stockpile. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pengurasan 

lumpur dari kolam pengendap. 

3. Pengaturan bentuk lahan (land scaping) disesuaikan dengan kondisi topografi 

dan hidrologi setempat. 

4. Pengelolaan tanah pucuk (top soil), yaitu kegiatan pengambilan dan 

penyimpanan tanah pucuk dari lokasi tanah yang akan ditambang dan 

ditimbun untuk dimanfaatkan kembali pada kegiatan reklamasi bekas daerah 

timbunan yang telah selesai. 

5. Pengendalian erosi, yaitu kegiatan berupa penanaman rumput, pembuatan 

teras, pemberian batu pecah, pembuatan saluran pengelak, dan lain-lain. 

6. Pencegahan kelongsoran, yaitu kegiatan berupa pemantapan lereng dengan 

melandaikannya, 

7. Pemantauan kualitas air yang keluar dari kolam-kolam pengendap, saluran 

pemukiman, dan sungai di sekitar lokasi penambangan. 

8. Pemantauan luas lokasi vegetasi yang rusak dan yang telah direvegetasi . 

2.1.5 Jenis biaya-biaya dalam industri pertambangan umum 

 Di dalam PSAK 33 disebutkan bahwa industri pertambangan umum memiliki empat 

jenis biaya, yaitu biaya eksplorasi, biaya pengembangan dan konstruksi, biaya produksi, dan 

biaya pengelolaan lingkungan hidup. 

 Eksplorasi 

 Menurut PSAK 33, jenis-jenis biaya eksploasi yang pokok, baik yang mempunyai 

hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan eksplorasi tersebut, adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyelidikan umum 

Biaya yang terjadi dalam penyelidikan umum antara lain: 

PENERAPAN PERNYATAAN..., Fagan Assabrin, Ak.-IBS, 2011



16 
 

a. Biaya studi literatur 

b. Biaya perolehan data satelit dan foto udara 

c. Biaya pemetaan geologi 

d. Biaya pengambilan contoh, dan 

e. Biaya analisis contoh permukaan 

2. Biaya perijinan dan administrasi 

Biaya-biaya yang terjadi dalam perijinan dan administrasi antara lain: 

a. Biaya perolehan Kuasa Pertambangan 

b. Biaya perolehan Kontrak Kerja Sama 

c. Biaya perolehan Kontrak Karya 

d. Biaya pembelian tanah/tanam tumbuh, dan 

e. Biaya administrasi eksplorasi 

3. Geologi dan Geofisika 

Biaya-biaya yang terjadi dalam geologi dan geofisika antara lain: 

a.  Biaya Side Looking Air Radar (SLAR) 

b. Biaya geologi lapangan 

c. Biaya geologi kimia, termasuk analisis pengujian laboratorium, 

d. Biaya penyelidikan gravitasi 

e. Biaya penyelidikan magnetik, dan 

f. Biaya penyelidikan seismik. 

4. Pemboran Eksplorasi 

Biaya-biaya yang terjadi dalam pemboran eksplorasi antara lain: 

a. Biaya persiapan lahan, termasuk biaya pembuatan jalan masuk ke 

lokasi pemboran 

b. Biaya pemboran, termasuk peralatan bor 
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c. Biaya mobilisasi dan demobilisasi 

d. Biaya pengujian dan perampungan, dan 

e. Biaya logistik selama dilaksanakannya pemboran 

 Pengembangan dan Konstruksi 

1) Biaya Pengembangan 

 Biaya-biaya yang terjadi dalam kegiatan pengembangan antara lain: 

a. Biaya administrasi: 

I. biaya pengurusan perijinan dan Kuasa Pertambangan, 

II. biaya pembebasan tanah, 

b. Biaya pembersihan lahan (land clearing), dan 

c. Biaya pembukaan tambang, termasuk pengupasan lapisan tanah (sebelum 

produksi). 

2) Biaya Konstruksi 

Biaya-biaya yang terjadi dalam kegiatan konstruksi antara lain: 

a. Biaya pembuatan prasarana, 

b. Biaya pembuatan atau pengadaan bangunan, dan 

c. Biaya pembuatan atau pengadaan mesin dan peralatan. 

 Produksi 

 Jenis-jenis biaya penambangan yang pokok, baik yang mempunyai hubungan 

langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Pengupasan Lapisan Tanah (Stripping) selama Masa Produksi 

b.  Biaya pengupasan tanah, 

c. Biaya penyediaan lahan untuk penimbunan tanah, dan 

d. Biaya penimbunan tanah hasil pengupasan. 

PENERAPAN PERNYATAAN..., Fagan Assabrin, Ak.-IBS, 2011



18 
 

e. Pengambilan Bahan Galian 

2. Biaya-biaya yang terjadi dalam pengambilan bahan galian antara lain: 

a. biaya penggalian, 

b. biaya penyemprotan, 

c. biaya pengerukan, atau biaya peledakan, dan 

d. penimbunan bahan galian. 

3. Pencucian Bahan Galian 

a. Biaya pembersihan dan pemisahan bahan galian utama dari bahan galian 

ikutannya, 

b. Biaya pembentukan ukuran/besarnya bahan galian sesuai dengan yang 

ditetapkan perusahaan. 

4. Pengangkutan Bahan Galian 

 Merupakan biaya yang terjadi untuk mengangkut bahan galian tambang umum 

dari lokasi penambangan ke stasiun pengumpul. 

 Pengelolaan Lingkungan hidup 

 Biaya-biaya pengelolaan lingkungan hidup meliputi tetapi tidak terbatas pada 

kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Pada dasarnya biaya ini merupakan biaya pengadaan 

prasarana PLH, biaya yang timbul atas usaha mengurangi dan mengendalikan dampak 

negatif kegiatan pertambangan, dan biaya rutin lainnya. 

2.1.6 Perlakuan Akuntansi 

 Eksplorasi 

1. Biaya yang timbul atas kegiatan eksplorasi dan evaluasi di suatu Area of 

Interest wajib dibebankan pada periode berjalan, kecuali bilamana memenuhi 

salah satu dari kondisi di bawah ini, maka biaya tersebut dapat ditangguhkan 

pembebanannya. 
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a. Ijin untuk melaksanakan eksplorasi di Area of Interest tersebut masih 

berlaku dan kegiatan eksplorasinya pada tanggal neraca belum selesai, 

serta kegiatan eksplorasi yang berarti (significant) dalam Area of Interest 

terkait masih terus berlangsung, sehingga pada tahap ini belum dapat 

ditentukan apakah eksplorasi tersebut akan dapat menghasilkan Cadangan 

Terbukti. 

b. Ijin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di Area of Interest 

tersebut masih berlaku dan dapat dibuktikan bahwa biaya eksplorasi yang 

terjadi diharapkan dapat diperoleh (recovered) kembali dari hasil produksi 

Cadangan Terbukti yang bersangkutan atau dari hasil yang akan diperoleh 

bilamana hak penambangannya dipindahtangankan/dialihkan kepada pihak 

lain. 

2. Biaya umum dan administrasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan 

eksplorasi ikut ditangguhkan sebagai bagian dari Biaya Eksplorasi yang 

Ditangguhkan. 

3. Pendapatan lain-lain yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan eksplorasi 

dikurangkan dari Biaya Eksplorasi yang Ditangguhkan . 

4. Nilai Tunai Biaya Eksplorasi yang Ditangguhkan harus ditaksir dan 

dilaporkan. 

 Menurut Kieso (2011: 577) biaya eksplorasi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

dalam rangka kegiatan tambang ada dua, yaitu: 

a. Metode full cost, yaitu semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

untuk menemukan potensi cadangan tambang baik yang berhasil maupun 

tidak berhasil akan dikapitalisasi oleh perusahaan. 
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b. Metode successful efforts, yaitu biaya eksplorasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan akan dikapitalisasi sebesar biaya eksplorasi yang berhasil 

menemukan potensi cadangan tambang. Biaya eksplorasi yang tidak 

berhasil akan dibebankan pada periode terjadinya biaya tersebut. 

 Pengembangan dan Konstruksi 

1. Perlakuan akuntansi untuk biaya pengembangan terdiri dari: 

a. Biaya yang terjadi atas kegiatan pengembangan suatu Area of Interest 

tertentu baik langsung maupun tidak langsung ditangguhkan 

pembebanannya sebagai Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan. 

b. Biaya penyusutan aktiva tetap yang dipergunakan dalam melaksanakan 

kegiatan pengembangan ditangguhkan sebagai bagian dari Biaya 

Pengembangan yang Ditangguhkan. 

c. Biaya umum dan administrasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan 

pengembangan ditangguhkan sebagai bagian dari Biaya Pengembangan 

yang Ditangguhkan; sedangkan biaya umum dan administrasi yang tidak 

berkaitan langsung dengan kegiatan pengembangan harus diperlakukan 

sebagai beban pada periode berjalan. 

d. Pada saat sejak dimulainya produksi suatu Area of Interest, Akumulasi 

Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan dan Akumulasi Biaya 

Eksplorasi yang Ditangguhkan atas Area of Interest yang sama 

dijumlahkan, dan penjumlahan biaya tersebut diamortisasi; biaya 

amortisasi dibebankan sebagai biaya produksi. 

e. Perhitungan amortisasi didasarkan pada metode unit produksi. Pada 

keadaan tertentu, apabila dianggap dapat memberikan informasi keuangan 

yang lebih tepat, amortisasi dihitung berdasarkan taksiran umur ekonomis 
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dari Area of Interest tersebut. Dasar perhitungan amortisasi yang dipilih 

harus diterapkan secara konsisten. Apabila dipergunakan metode unit 

produksi, maka tingkat amortisasi tiap tahunnya harus didasarkan pada 

jumlah cadangan yang secara wajar dapat diproduksi sampai dengan akhir 

periode eksploitasi Area of Interest yang bersangkutan. Apabila 

amortisasi didasarkan pada jangka waktu, maka taksiran umur ekonomis 

tidak boleh lebih panjang dari periode eksploitasi. Periode eksploitasi 

yang dimaksud adalah berdasarkan perijinan yang berlaku. 

2. Perlakuan akuntansi untuk Biaya Konstruksi 

  Semua biaya yang terjadi atas pekerjaan konstruksi dan prasarana 

dikapitalisasi sebagai aktiva tetap, dan selanjutnya disusutkan berdasarkan 

umur ekonomis dari aktiva yang bersangkutan. Saat dimulainya penyusutan 

dan pembebanan biaya penyusutan diatur sebagai berikut: 

a. Aktiva tetap yang dipergunakan langsung dalam proses produksi, 

penyusutannya mulai dihitung pada saat produksi komersial dimulai dan 

biaya penyusutannya dibebankan sebagai biaya produksi. 

b. Sedangkan terhadap aktiva tetap yang penggunaannya tidak langsung 

berhubungan dengan proses produksi, penyusutannya dimulai pada saat 

selesainya pekerjaan konstruksi aktiva tetap yang bersangkutan; dan biaya 

penyusutannya dibebankan sebagai beban usaha periode berjalan. 

 Produksi 

1. Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan produksi dicatat sebagai Barang 

dalam Proses Produksi. Beban Pokok Produksi meliputi biaya produksi dengan 

memperhitungkan saldo awal dan akhir Barang dalam Proses Produksi . 
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2. Beban Pokok Persediaan per unit dihitung dengan menggunakan metode rata-rata 

atau first in first out. Persediaan meliputi persediaan dalam proses produksi, 

barang jadi, dan persediaan bahan penunjang. 

 Pengelolaan Lingkungan Hidup 

  Perlakuan akuntansi untuk kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah 

 sebagai berikut: 

1. Biaya pengadaan prasarana PLH dikapitalisasikan sebagai Aktiva Tetap dan 

disusutkan secara sistematis berdasarkan umur ekonomisnya. 

2. Taksiran kewajiban PLH harus diakru, apabila memenuhi persyaratan berikut. 

a. Terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada tanggal 

neraca akibat kegiatan yang telah dilakukan. 

b. Terdapat dasar yang wajar untuk menghitung jumlah kewajiban yang 

timbul. 

3. Taksiran biaya untuk PLH yang timbul sebagai akibat kegiatan eksplorasi dan 

 pengembangan diakru dengan mendebet Biaya PLH yang Ditangguhkan dan 

 mengkredit Kewajiban PLH. Biaya yang ditangguhkan ini akan 

 diamortisasi pada saat mulainya produksi  komersial; biaya amortisasinya 

 dibukukan sebagai Biaya Produksi. 

4. Taksiran biaya untuk PLH yang timbul sebagai akibat kegiatan produksi 

 tambang dibebankan sebagai biaya produksi dengan mengkredit Kewajiban 

 (Provision) PLH . 

5. Pembayaran atas kewajiban PLH selama tahun berjalan dibukukan sebagai 

 pengurang taksiran Kewajiban PLH. 

6. Pada tanggal neraca, jumlah taksiran Kewajiban PLH harus dievaluasi kembali 

 untuk menentukan apakah jumlah akrualnya telah memadai. 
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7. Apabila jumlah pengeluaran PLH yang sesungguhnya terjadi pada tahun 

 berjalan sehubungan dengan kegiatan periode lalu lebih besar dari pada jumlah 

 akrual yang telah dibentuk, maka selisihnya dibebankan ke biaya produksi 

 periode di mana kelebihan tersebut timbul. 

  Menurut Kieso (2011: 686), Environmental liability merupakan suatu 

kewajiban bagi entitas untuk mengembalikan atau merestorasi lokasi/wilayah yang 

telah rusak atau telah digunakan oleh perusahaan menjadi kondisi seperti semula. 

Perusahaan harus mencatat Environmental liability sebesar nilai present value. selama 

masa tambang perusahaan akan mengalokasikan kewajiban tanggung jawab 

lingkungan menjadi beban (expense) dengan metode straight line method. Berikut ini 

adalah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut: 

1. Jurnal untuk mencatat nilai present value dari kewajiban tanggung jawab 

lingkungan.  

Dr. Drilling Platform  xxx     

 Cr. Environmental liability   xxx  

  PV = 1/(1+i)ⁿ  x Kewajiban PLH 

2. Jurnal untuk mencatat expense 

Dr. Depreciation Expense xxx     

 Cr. Acc Depreciation    xxx 

3. Jurnal untuk mencatat beban bunga 

Dr. Interest Expense  xxx     

 Cr. Environmental liability   xxx  
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2.1.7 Penyajian laporan Keuangan 

 Eksplorasi 

1. Jumlah biaya eksplorasi yang dibebankan pada periode berjalan (di luar biaya 

amortisasi atas Biaya Eksplorasi yang Ditangguhkan) disajikan secara 

tersendiri dalam laporan laba-rugi sebagai Beban Eksplorasi. 

2. Biaya yang ditangguhkan atas kegiatan eksplorasi disajikan sebagai Biaya 

Eksplorasi yang Ditangguhkan. 

 Pengembangan dan Konstruksi 

1. Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan disajikan dalam neraca bersama-

sama dengan Biaya Eksplorasi yang Ditangguhkan (atas kegiatan eksplorasi 

yang sudah menemukan cadangan terbukti) sebagai Biaya Eksplorasi dan 

Pengembangan yang Ditangguhkan. 

2. Untuk periode akuntansi di mana produksi komersial telah dimulai, Biaya 

Eksplorasi dan Pengembangan yang Ditangguhkan disajikan sebesar jumlah 

netonya, yaitu setelah dikurangi dengan amortisasi. 

3. Jumlah penurunan (write down) akibat dilakukannya evaluasi terhadap Biaya 

Eksplorasi dan Pengembangan yang disajikan secara tersendiri dalam laporan 

laba-rugi sebagai penurunan nilai Biaya Eksplorasi dan Pengembangan yang 

Ditangguhkan . 

4. Biaya pekerjaan konstruksi dan prasarana yang masih dalam pelaksanaan 

disajikan sebagai Pekerjaan Konstruksi dalam Penyelesaian. 

 Pengeloaan Lingkungan Hidup 

 Taksiran Kewajiban PLH disajikan di neraca sebesar jumlah kewajiban yang telah 

diakru, setelah dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang sesungguhnya terjadi. 
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2.1.8 Pengungkapan  

 Eksplorasi 

Hal-hal berikut ini wajib diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. 

1. Kebijakan akuntansi sehubungan dengan dasar penentuan: 

a. Biaya Eksplorasi yang Ditangguhkan atas kegiatan eksplorasi yang masih 

berjalan dengan penjelasan mengenai jangka waktu kontrak untuk Area of 

Interest yang bersangkutan; 

b. Biaya Eksplorasi yang Ditangguhkan atas kegiatan eksplorasi yang sudah 

menemukan adanya Cadangan Terbukti dengan penjelasan bahwa 

amortisasinya baru akan dilaksanakan pada saat dimulainya produksi. 

2. Dalam penyajian Biaya Eksplorasi yang Ditangguhkan harus dibedakan antara 

Biaya Eksplorasi yang Ditangguhkan atas kegiatan eksplorasi yang masih 

berjalan dengan Biaya Eksplorasi yang Ditangguhkan atas kegiatan eksplorasi 

yang telah menemukan Cadangan Terbukti. 

 Pengembangan dan Konstruksi 

 Hal-hal berikut wajib diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. 

1. Kebijakan akuntansi sehubungan dengan: 

a. Dasar penentuan ditangguhkannya biaya pengembangan dan kapitalisasi 

biaya pekerjaan konstruksi dan prasarana. 

b. Metode amortisasi dan penyusutan yang dipergunakan dengan penjelasan 

jangka waktu perijinan penambangan dan taksiran umur ekonomis 

tambang. 

2. Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan atas kegiatan pengembangan yang 

masih berjalan. 
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 Produksi 

Hal-hal berikut wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Kebijakan akuntansi sehubungan dengan: 

a. Metode penentuan Beban Pokok Persediaan dan dasar penilaiannya, 

b. Metode pembebanan biaya pengupasan tanah, dan 

c. Metode perhitungan Rasio Rata-Rata Tanah Penutup . 

 Pengeloaan Lingkungan Hidup 

 Hal-hal berikut ini wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

1. Kebijakan akuntansi sehubungan dengan: 

a. Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH, 

b. Metode amortisasi atas biaya PLH yang ditangguhkan, dan 

c. Metode penyusutan prasarana PLH. 

2. Mutasi taksiran kewajiban PLH selama tahun berjalan dengan menunjukkan: 

a. Saldo awal, 

b. Penyisihan yang dibentuk, 

c. Pengeluaran sesungguhnya, dan 

d. Saldo akhir. 

3. Kegiatan PLH yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan. 

4. Kewajiban bersyarat sehubungan dengan PLH dan kewajiban bersyarat 

lainnya sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan. 

2.2 Rerangka Pemikiran 

 Penulis akan menganalisis bagaimana penerapan PSAK 33 pada perusahaan tambang 

barubara. Apabila perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 33 maka perusahaan telah 

mengikuti standar akuntansi yang berlaku saat ini. Selanjutnya penulis akan menilai dan 
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evaluasi sejauh mana manfaat yang timbul karena penerapan PSAK 33 bagi kegiatan usaha 

pertambangan.  

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

  PSAK No. 33 

 

Eksplorasi dan 

Pengembanga

n 

Eksplorasi 

Produksi 

PLH 

 

Perusahaan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Kalimantan Timur merupakan propinsi yang terluas di Indonesia, dengan 

luas wilayah ± 245.237,80 Km² atau sekitar satu setengah kali pulau Jawa dan 

Madura atau 11 % dari total luas wilayah Indonesia. Kalimantan Timur dikenal 

memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang relatif besar baik berupa 

pertambangan seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi, hasil-hasil hutan 

serta kekayaan keaneragaman hayati (biodiversity). Oleh karena itu objek 

penelitian kali ini yaitu PT. XYZ yang merupakan salah satu dari 16 perusahaan 

yang bergerak dalam penambangan batubara di Kalimantan Timur. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui sumber data 

primer yaitu peneliti akan melakukan observasi langsung atas kegiatan usaha 

pertambangan, wawancara dan melalui daftar pertanyaan. Selain melalui sumber 

data primer, penulis juga mengumpulkan data melalui sumber data sekunder yang 

diperoleh melalui www.iaiglobal.or.id, www.bumn.go.id, www.wikipedia.co.id, 

dan literatur terkait di dalam penelitian ini. 

 Sesuai dengan prosedur penulisan ilmiah pada umumnya, maka data yang 

terkumpul dalam penelitian ini diperoleh dengan prosedur sebagai berikut : 

a) Survey pendahuluan, untuk memperoleh gambaran tentang keadaan objek 

penelitian termasuk didalamnya sejarah objek penelitian itu sendiri dan kondisi 

obyek penelitian saat ini serta melihat permasalahan yang akan diteliti melalui 
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observasi langsung di perusahaan. Dalam  observasi ini penulis selalu melakukan 

konsultasi dengan manajer keuangan perusahaan. 

b) Survey lapangan, untuk mendapatkan data dari objek penelitian. Adapun metode 

yang digunakan adalah : 

1) Wawancara 

Dengan melalui wawancara secara langsung, diharapkan bisa memperoleh data 

yang diharpkan dan diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Menurut Yin (2002 : 

108) wawancara bisa mengambil beberapa bentuk yaitu wawancara studi kasus 

bertipe open ended, tipe wawancara yang terfokus dan yang ketiga adalah tipe 

wawancara yang memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur 

sejalan dengan permintaan. 

2) Observasi 

Observasi terdiri dari dua macam yaitu observasi langsung dan observasi 

partisipatif. Dalam penelitian ini peneliti lebih menggunakan kedua macam 

observasi tersebut. Observasi langsung digunakan karena bermanfaat untuk 

memberikan informasi tambahan tentang obyek penelitian yang akan diteliti  

sedangkan observasi partisipatif digunakan karena jenis observasi ini 

menempatkan peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif melainkan juga 

mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam 

peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.  

3) Dokumentasi  

Dengan metode ini data dari dokumen-dokumen serta catatan yang ada pada 

obyek penelitian dilihat, dicatat dan dipelajari. 
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c) Analisis dan pengolahan data, untuk membandingkan keadaan di obyek penelitian 

dari survey pendahuluan dan survey lapangan dengan landasan teori hasil 

kepustakaan. 

3.3 Teknik Pengolahan Data 

 Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian/penulisan skripsi ini 

adalah jenis metode kualitatif deskriptif  Metode kualitatif deskriptif melakukan 

analisis hanya pada taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara 

sistematik sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang 

diberikan selalu jelas faktualnya sehingga selalu dapat dikembalikan langsung 

pada data yang diperoleh. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 Pada tahun 2009 PT. XYZ memulai karier di industri pertambangan, usaha 

pertambangan batubara yang di jalankan oleh PT. XYZ dapat dikatakan masih amatir dalam 

pertambangan karena masih baru, belum memiliki SDM yang berpengalaman dibidang 

pertambangan, dan belum mengenal langsung bagaimana kondisi industri pertambangan 

batubara. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan pertambangan batubara ini PT. XYZ 

bekerja sama dengan salah satu kontraktor dalam pengerjaan pertambangan batubara. PT. 

XYZ menandatangani kontrak perjanjian dengan kontraktor bahwa kegiatan pra tambang dan 

kegiatan pasca tambang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan, namun kegiatan proses 

produksi batubara, alat-alat berat hingga cadangan batubara habis ditanggung oleh pihak 

kedua atau kontraktor. 

 Wilayah kuasa pertambangan (KP) yang dimiliki oleh perusahaan yaitu 193.94 Ha 

dengan estimasi kandungan atau cadangan batubara mencapai ±832.000 MT. Di dalam 

perjanjian kontrak antara perusahaan dengan kontraktor pada tahun 2009 bahwa produksi 

batubara dalam 1 bulan diminta mencapai ± 40.000 MT, dalam setahun produksi yang 

dihasilkan mencapai 480.000 MT, artinya jika melihat masa kadaluarsa umur tambang yang 

hanya 5 tahun, perusahaan hanya perlu waktu sekitar ±2 tahun hingga cadangan batubara itu 

habis. Setalah cadangan batubara habis tanggung jawab tetap pada perusahaan untuk 

melakukan reklamasi lahan pasca tambang beserta perawatan dan pengawasannya. 

 Dengan perkembangan dunia pertambangan, maka PT. XYZ terus melakukan 

ekspansi lahan tambang dan membuka kerjasama dengan pihak lain untuk meluaskan usaha 

industri pertambangan di kalimantan timur. Sehingga dengan pengalaman dan pengetahuan 

yang terus bertambah, tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan pertambangan berikutnya 
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seluruh kegiatan mulai dari pra tambang, produksi, dan pasca tambang itu dikerjaan 

sepenuhnya oleh perusahaan. 

 Filosofi PT. XYZ adalah profesionalisme dan komitmen kerja serta berwawasan 

lingkungan dan terampil di dalam memberikan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang diperlukan oleh setiap rekanan kerja atau proyek. Para karyawan PT. XYZ 

selalu melakukan hubungan baik dengan setiap rekanan kerja dan aktifitas kerja, baik secara 

teknik maupun administrasi dan memahami peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan 

yang diberlakukan. 

 

4.2 Praktek Akuntansi PT. XYZ 

4.2.1 Kegiatan pertambangan batubara PT. XYZ 

 Kegiatan Pra Tambang 

 Dalam kegiatan pra tambang ini PT. XYZ melakukan beberapa hal, di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Mencari Kuasa Pertambangan (KP)  

 Dalam kegiatan ini PT. XYZ mencari informasi kuasa pertambangan (KP), informasi 

bisa diperoleh aktif dengan mencari sendiri atau pasif yaitu menunggu bila ada seseorang 

atau perusahaan lain yang mencoba menawarkan kuasa pertambangan miliknya.   

 Menurut pasal 36 butir 1 Undang-undang RI No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan 

Mineral dan Batu Bara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari: 

a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, ekspolrasi, dan studi 

kelayakan. 

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan 

dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. 

  Tahap IUP Operasi Produksi adalah tahapan tertinggi, dimana semakin tinggi tahapan 

biaya   semakin besar.  
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  Untuk  menentukan keputusan beli atau tidak beli suatu Kuasa Pertambangan 

perusahaan harus melihat dahulu sudah sejauh mana tahap perijinan kuasa pertambangan 

itu berjalan. Bila sudah masuk ke tahapan IUP Operasi Produksi, maka perusahaan 

membelinya walaupun biaya yang dikeluarkan itu sekitar Rp 2 milyar hingga Rp 3 

milyar, waktu yang dibutuhkan untuk proses tahapan hingga IUP Operasi Produksi itu 

sekitar 6 bulan, oleh karena itu perusahaan disini akan  menghemat waktu 6 bulan, 

tenaga pekerjaan, dan biaya lain yang mungkin akan timbul. 

2. Izin untuk mapping, test bit, pengeboran dan laboratorium 

 Langkah kedua yang dilakukan oleh PT. XYZ adalah melakukan perizinan ke 

Distamben (Dinas Pertambangan dan Energi) untuk kegiatan mapping, test bit, 

pengeboran dan laboratorium. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah nilai/harga 

jual kuasa pertambangan (KP) yang ditawarkan oleh pemilik KP dengan kegiatan ini 

nilainya sesuai dengan deposit (kandungan) batubara. Dengan kegiatan ini PT. XYZ 

dapat menilai proyeksi pendapatan yang akan didapat oleh perusahaan, yaitu dengan 

mengalikan jumlah deposit (kandungan) batubara dengan harga pasar batubara. Disinilah 

pertimbangan  keputusan itu akan diambil oleh perusahaan, apakah perusahaan membeli 

kuasa pertambangan (KP) jika proyeksi pendapatan melebihi harga jual kuasa 

pertambangan atau perusahaan tidak jadi membeli kuasa pertambangan (KP) jika harga 

jual melebihi atau lebih besar dari proyeksi pendapatan. 

 Informasi hasil pengeboran dan hasil laboratorium tidak boleh bocor kepada pihak 

luar, yang boleh mengetahui informasi tersebut adalah bagian keuangan, owner (pemilik 

perusahaan) dan direktur. Jika informasi ini diketahui oleh pihak luar selain yang telah 

disebutkan tadi, biaya akan semakin membengkak melebihi biaya yang dianggarkan dan 

hal itu sangat dihindari oleh perusahaan, biaya yang membengkak itu disebabkan karena 

jika pemilik kuasa pertambangan (KP) atau pihak luar mengetahui bahwa KP yang 
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dimiliknya itu memiliki cadangan batubara yang potensial, pemilik KP tidak akan 

menyianyiakan kesempatan yang bagus ini, yaitu dengan menaikan harga KP lebih tinggi 

daripada yang telah ditawarkan kepada perusahaan.  Oleh karena itu informasi ini sangat 

privasi bagi peruahaan dan akan mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh 

perusahaan. 

3. Tawar-menawar dengan pemilik kuasa pertambangan (KP) 

 Setelah mapping, test bit, pengeboran, dan uji laboratorium dilakukan, langkah 

selanjutnya yang dilakukan oleh PT. XYZ adalah melakukan negosiasi dengan pemilik 

kuasa pertambangan mengenai harga jual kuasa pertambangan (KP). Untuk melakukan 

negosiasi ini ada dua penilaiannya, yaitu sistem take over (menjual sepenuhnya) atau  

joint operation (kepemilikan bersama). Dalam sistem take over pemilik KP sudah tidak 

lagi ada hubungan dengan perusahaan karena sepenuhnya sudah menjadi hak perusahaan, 

sedangkan dalam sistem joint operation pemillik KP masih ada hubungan dengan 

perusahaan karena masih memiliki hak operasi, misalnya saja dalam hal pembagian fee 

pemilik KP berhak mendapatkan fee sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah 

disepakati. 

4. Pembebasan Lahan 

 Selanjutnya ketika proses tawar-menawar atau negosiasi selesai dan telah menentukan 

sistem negosiasi yang akan dipilih perusahaan, apakah menggunakan sistem take over 

atau joint operation. Ternyata timbul lagi masalah yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu 

mengenai pembebasan lahan yang ada di wilayah kuasa pertambangan. Lahan yang perlu 

dibebaskan terdiri dari perumahan warga, lahan kelapa sawit, perkebunan, sawah, dll. 

Dalam satu wilayah kuasa pertambangan biasanya dimiliki oleh beberapa pihak, 

perusahaan dan  bahkan negara karena didalamnya terdapat hutan lindung misalnya.  
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 Tahap Produksi 

 Karena PT. XYZ masih baru dalam menjalankan usaha pertambangan dan masih 

terikat kontrak dengan kontraktor, maka seluruh kegiatan dalam tahap ini dikerjakan oleh 

kontraktor sesuai dengan perjanjian kotrak kerja sama antara perusahaan dengan 

kontraktor, namun agar kegiatan ini berjalan lancar dan menghindari dari kemungkinan 

penyimpangan, perusahaan akan melakukan pengawasan dalam bentuk pengawasan 

langsung ke lapangan tempat lokasi pertambangan berada. Secara umum isi dari 

perjanjian kontrak adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan akan menerima dua pendapatan berupa fee dalam bentuk US $22 

untuk setiap metrik ton yang diproduksi dan tiap 3 bulan ada kenaikan fee sebesar 

US $0.5 tiap metrik ton yang diproduksi. 

2. Jumlah metrik ton yang diproduksi setiap bulannya dan jumlahnya sesuai dengan 

kesanggupan dari kontraktor. Dalam kondisi sekarang perusahaan meminta 

kepada kontraktor bahwa jumlah yang diproduksi setiap bulannya adalah sebesar 

±40.000 MT. 

3. SKAB (Surat Kirim Angkut Barang) yang dikeluarkan oleh Distamben 

ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. 

4. Besarnya royalti alokasinya dibagi sama rata sebesar 50 % antara pihak pertama 

(perusahaan) dan pihak kedua (kontraktor) 

 Tahap Pasca Tambang 

1. Reklamasi 

 Program reklamasi yang akan dilakukan oleh PT. XYZ antara lain: 

a. Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang 

 Lokasi bekas fasilitas tambang yang telah dibongkar, selanjutnya akan 

ditebarkan top soil secara composite di area teresebut dan dianalisa tingkat kesuburan 
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tanahnya, kemudian dilakukan penebaran kapur aabila tanah tersebut cenderung asam, 

lalu membuat lubang-lubang untuk bibit tanaman dan setiap lubang akan diberi pupuk 

kandang (non organic). Setelah selesai lubang-lubang tersebut ditanam dengan 

tanaman. Adapun jenis tanaman yang akan ditanam adalah jenis tanaman yang mudah 

tumbuh pada lahan kritis seperti akasia dan sengon dan diselingi dengan jenis 

tanaman buah-buahan seperti rambutan, cempedak, durian sebagai tanaman sela 

diantara tanaman fast growing species. 

b. Pembongkaran dan reklamasi jalan tambang 

 Jalan tambang yang tidak digunakan lagi untuk kegiatan penambangan akan 

dilakukan penataan ulang dengan cara membuat lubang pada bekas jalan tambang 

dengan jarak/ ukuran tertentu dan menaburkan top soil di atasnya dan di revegetasi, 

namun apabila jalan tersebut masih digunakan oleh masyarakat setempat untuk 

beraktifitas disekitar lokasi bekas tambang, maka jalan tersebut tidak tersebut tidak 

direklamasi dan akan dibuatkan berita acara kepada pemerintah (instansi terkait). 

c. Reklamasi lahan bekas tambang permukaan 

I. Bekas lubang tambang sebagian besar akan ditimbun kembali dan ditebar 

dengan top soil kemudian di revegetasi dengan tanaman yang mudah tumbuh 

di area bekas tambang. 

II. Lereng-lereng, saluran pelimpah, waste dump akan dipastikan stabil dan aman. 

III. Jalan bekas tambang sebagian besar akan ditinggalkan untuk masyarakat dan 

diserahkan kepada pihak pemerintah. Bekas tapak tambang akan dibentuk 

lahan akhir yang stabil dan aman bagi manusia. 

IV. Tanda-tanda peringatan akan dipasang disekitar lubang terakhir, bekas settling 

pond untuk keamanan dan lokasi lain yang sekiranya dapat membahayakan 

manusia. 
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d. Reklamasi lahan bekas kolam pengendapan 

 Bekas lubang pengendapan sebagian akan di timbun kembali dengan 

menggunakan overburden dan akan ditaburi dengan top soil dan sekitar tambang 

sebagian besar akan di timbun kembali dan ditebar dengan top soil kemudian di 

revegetasi dengan over crop dan tanaman yang mudah tumbuh di area bekas tambang. 

Dan sebagian lagi akan dibiarkan berlubang yang tidak terjal sebagai tempat larian air 

(run off) dari bekas bukaan tambang dan sebelum keluar ke lingkungan diluar lokasi 

tambang air tersebut dikelola terlebih dahulu. 

e. Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia. 

Bekas lubang bukaan tambang yang curam serta area yang sudah di reklamasi dan 

berpotensi menimbulkan bahaya pada manusia akan dilakukan pemasangan 

rambu-rambu peringatan/tanda bahaya. Sehingga masyarakat yang melintas di 

area tersebut dapat menghindar dari area tersebut, selain itu pada area yang kritis 

terhadap jiwa seseorang akan diberi pagar bila diperlukan agar tidak ada orang 

yang melintas. 

2. Fasilitas Penunjang 

Pembongkaran fasilitas penunjang seperti pos-pos penjagaan, mess dan perkantoran 

akan dilakukan sendiri oleh perusahaan dan sebagian lagi yang masih layak pakai akan 

diserahkan ke pihak pemerintah/masyarakat setempat sebagai bagian dari community 

development (Comdev) apabila masyarakat menghendakinya. 

 Setelah dilakukan pembongkaran fasilitas penunjang (tidak diserahkan ke 

pemerintah/masyarakat), lokasi bekas fasilitas tersebut akan ditebarkan top soil secara 

composite di area tersebut dan di analisa tingkat keseburannya tanahnya, kemudian dilakukan 

penebaran kapur apabila tanah tersebut cenderng asam. 
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Sedangkan fasilitas yang berhubungan kelistrikan seperti pipa bawah tanah, kabel 

untuk penerangan dan keperluan lainnya akan dibongkar dan diambil serta digunakan untuk 

keperluan lain sehingga tidak ada sisa peralatan elektrik di area bekas tambang. 

Bekas sarana transportasi akan ditaburi dengan top soil dan direvegetasi, namun 

apabila jalan tersebut masih digunakan oleh masyarakat, maka jalan tersebut akan diperbaiki. 

Bekas bangunan permanen yang menggunakan fondasi beton, apabila tidak digunakan oleh 

masyarakat, maka fondasi tersebut akan dihancurkan dan bebatuan sebagai akibat dari 

pembongkaran tersebut akan digunakan sebagai landasan jalan transportasi yang masih 

digunakan atau untuk keperluan lainnya. 

3. Pemeliharaan dan perawatan 

Untuk menjamin bahwa reklamasi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang 

diharapkan, maka pihak PT. XYZ akan melakukan perawatan dan pemeliharaan terus 

menerus selama periode paska tambang (3 tahun). Adapun yang akan dilakukan dalam proses 

pemeliharaan dan perawatan antara lain memberikan pupuk secara berkala apabila 

pertumbuhan tanaman dirasa agak lambat. 

Selain itu perusahaan juga akan memonitor air buangan yang berasal dari bekas 

bukaan tambang tidak mengalir langsung ke area pemukiman penduduk tapi tertampung 

terlebih dahulu ke kolam pengendapan dan di kelola agara air tersebut tidak melebihi baku 

mutu dari yang sudah ditetapkan pemerintah. 

4.  Sosial dan Ekonomi 

 Dampak penting akibat dari penutupan tambang adalah berkurangnya/menurunnya 

pendapatan karyawan dan masyarakat sekitar. Untuk itu perusahaan memberikan pesangon 

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pelatihan-pelatihan/kursus-kursus bagi 

pekerja/masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM-nya baik dalam bidang pertambangan 

maupun bisang keahlian lainnya. 
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 Jenis kegiatan pelatihan ini juga akan melibatkan masyarakat setempat yang akan 

memanfaatkan lahan bekas tambang untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menopang 

perekonomian setelah tambang tersebut selesai beraktifitas. 

4.2.2 Biaya-biaya tambang 

 Biaya yang terjadi selama kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT. XYZ di bagi 

menjadi 3, yaitu: 

 Biaya – biaya pra tambang 

biaya-biaya yang terjadi selama masa pra tambang terdiri dari: 

1. Biaya perijinan. Biaya pengurusan perijinan terdiri dari biaya-biaya yang telah 

ditetapkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara, yang antara 

lain untuk izin kuasa pertambangan, jaminan kesungguhan dan lain-lain. Biaya 

perijinan yang telah dikeluarkan oleh PT. ABC sebesar Rp 1.500.000.000,-. 

2. Biaya mapping, test bit, bor dan lab. Total biaya yang` telah dikeluarkan adalah 

sebesar Rp 750.000.000,-. 

3. Biaya untuk membeli lahan kuasa pertambangan. Biaya yang dikeluarkan adalah 

sebesar Rp 18.500.000.000,-. 

4. Biaya pembebasan lahan (tanah penduduk, sawah, perkebunan kelapa sawit, 

perumahan, dll). Biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 9.500.000.000,-. 

5. Biaya Konsultan sebesar Rp 250.000.000,-. 

Jadi total biaya pra tambang adalah sebesar Rp 30.000.000.000 
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Tabel 4.1 

Biaya Pra tambang PT. XYZ 

NO URAIAN BIAYA (Rp) 

1 Biaya Pengurusan Perijinan, UKL-UPL 1.500.000.000 

2 Biaya mapping, test bit, bor dan lab 750.000.000 

3 Biaya kuasa pertambangan (KP)  18.000.000.000 

4 Biaya Pembebasan Lahan (Lokasi tambang, 

jalan dan stockpile) 

9.500.000.000 

5 Biaya konsultan 250.000.000 

JUMLAH 30.000.000.000 

Sumber: Hasil olah data penulis 

 Biaya Dalam Tahap Produksi 

Sesuai dengan perjanjian kontrak antara perusahaan dengan kontraktor, seluruh 

kegiatan produksi yang menyangkut kegiatan produksi batubara mulai dari 

penambangan batubara di dalam tanah hingga lahan tambang batubara habis untuk 

diproduksi beserta penjualan kepada pihak ketiga ditanggung oleh kontrator, 

perusahaan hanya menerima fee setiap kali metrik ton batubara yang diproduksi. 

Dalam kondisi ini perusahaan tidak menyiapkan dan memiliki alat-alat berat untuk 

menambang batubara, segala hal yang berkaitan dengan peralatan tambang 

ditanggung oleh kontraktor. Namun yang mengurus SKAB (Surat Kirim Angkut 

Barang) kepada Distamben ditanggung oleh perusahaan (pihak pertama). SKAB ini 

sebagai dasar persiapan bahwa batubara yang telah di produksi siap untuk di angkut 

ke kapan ponton untuk dijual kepada pihak ketiga.  

Berikut beberapa biaya yang terjadi selama dalam tahap proses produksi: 

1. Biaya notaris untuk menyepakati perjanjian kontrak antara perusahaan dengan 

kontraktor. Besarnya biaya adalah sebesar Rp 15.000.000,-. 
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2. Biaya royalti 7% untuk setiap metrik ton batubara yang diproduksi. Berdasarkan 

kontrak biaya royalti ditanggung bersama antara perusahaan dengan kontraktor, 

besarnya alokasi pembagian adalah sama rata atau 50%. Sehingga jumlah yang 

harus di bayarkan setiap bulan dengan rata-rata produksi adalah: 

    Royalti = 7% x 40.000 MT x harga pasar batubara x 50% 

 Royalti = 7% x 40.000 MT x 680.000 x 50%   

 Royalti = Rp 952.000.000,-. 

3. Biaya perizinan blasting, gudang & pembelian bahan peledak sebesar Rp 

12.000.000.000,-. 

Tabel 4.2 

Biaya selama tahap produksi PT. XYZ 

NO URAIAN BIAYA (Rp) 

1 Biaya notaris 15.000.000 

2 Beban royalti 952.000.000 

3 Biaya perizinan blasting, gudang & 

pembelian bahan peledak 

12.000.000.000 

 Total 12.967.000.000 

Sumber: Hasil olah data penulis 

 Biaya Pasca tambang 

    Setelah lahan habis untuk ditambang dan untuk menghindari dari dampak 

pencemaran lingkungan. Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial yaitu dengan 

reklamasi lahan pasca tambang, untuk melakukan kegiatan reklamasi ini perusahaan 

membutuhkan biaya agar kegiatan ini berjalan sebagamana mestinya. Adapun biaya-

biaya tersebut antara lain: 
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1. Biaya Reklamasi lahan Bekas Tambang 

Biaya reklamasi ini umumnya adalah untuk memperbaiki kondisi lingkungan 

yang rusak akibat kegiatan pertambangan batubara, contohnya adalah penanaman 

kembali pohon-pohon di atas lahan tambang, penutupan lubang akibat galian lahan 

tambang, settling pond yaitu menetralkan air yang berada di lahan tambang, hal ini 

dikarenakan air yang berada di sekitar tambang terlalu asam, sehingga tidak boleh 

dibuang langsung ke sungai perlu dinetralkan dengan zat kapur, dan lain-lain. 

Besarnya biaya adalah Rp 1.900.000.000,-. 

2. Biaya Sosialisasi & Comdev sebesar Rp 450.000.000,-. 

3. Biaya perizinan notaris Rp 15.000.000,-. 

Tabel 4.3 

Biaya Pascatambang PT. XYZ 

NO URAIAN BIAYA (Rp) 

1 Biaya Reklamasi lahan Bekas Tambang 1.900.000.000 

2 Biaya Sosialisasi & Comdev 
1
 450.000.000 

3 Biaya notaris 14.000.000 

JUMLAH 2.364.000.000 

Sumber: Hasil olah data penulis 

 Biaya Operasional 

 Untuk mendukung kelancaran aktivitas pertambangan perlu adanya biaya 

operasional, biaya operasional rata-rata yang dikeluarkan oleh PT. XYZ dalam 

sebulan adalah sebagai berikut: 

1.  Biaya karyawan, meliputi gaji, uang makan, pengobatan, transportasi, pph 21.     

Total gaji rata-rata per bulan yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp 

250.000.000 

 

1
Comdev (Community Development) adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

pengembangan masyarakat, misalnya untuk pengadaan listrik & sumbangan pendidikan. 
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2. Biaya kantor, meliputi sewa gedung, ATK, listrik, air, telepon, fax, internet 

sebesar Rp 12.300.000 

3. Transportasi kendaraan, meliputi bensin, pemeliharaan, perjalanan dinas, sewa 

kendaraan sebesar Rp 11.320.000 

4. Biaya  umum terdiri dari biaya entertainment, tamu, dan lain-lain. Rp 23.755.000 

Tabel 4.4 

Biaya Operasional PT. XYZ 

NO URAIAN BIAYA (Rp) 

1 Biaya karyawan 250.000.000 

2 Biaya kantor 12.300.000 

3 Transportasi kendaraan 11.320.000 

4 Biaya  umum 23.755.000 

JUMLAH 297.375.000 

Sumber: Hasil olah data penulis 

4.2.3 Perlakuan Akuntansi 

 Perlakuan Akuntansi Pendapatan 

 PT. XYZ mengakui pendapatan berdasarkan cash basis, yaitu transaksi diakui 

ketika kas dibayarkan atau diterima. Jika transaksi terjadi pada bulan desember dan 

akan dibayar pada bulan januari, maka pada saat tutup buku tanggal 31 desember 

tidak ada perubahan transaksi. Akibatnya, laba lebih besar dibanding jika menerapkan 

accrual basis. Hal ini terjadi karena dengan accrual basis perusahaan telah mengakui 

transaksi tersebut pada tahun berjalan, sedangkan dengan cash basis, transaksi 

tersebut baru diakui ditahun depan atau pada saat kas diterima/dibayarkan. 

 Pendapatan PT. XYZ dari kegiatan pertambagan batubara terdiri dari dua 

macam: 
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1. Pendapatan yang diperoleh dari kontrak fee.  

 Pendapatan ini dicatat di laporan laba rugi pada pos penjualan. Besarnya 

penjualan tergantung dari nilai kontrak, yaitu US $22 dari setiap ton batubara 

yang diproduksi. 

2. Pendapatan yang diperoleh dari kontrak sebesar US $ 0.5/MT batubara yang 

diproduksi. 

 3 bulan sekali nilai kontrak sebesar US $ 22 akan mengalami kenaikan sebesar 

US $ 0.5 dari setiap ton batubara yang diproduksi. Pendapatan ini dicatat 

dilaporan laba rugi pada pos penjualan, selanjutnya PT. XYZ akan menyesuaikan 

besarnya kontrak setiap 3 bulan sekali. 

 Adapun jurnal untuk mencatat pendapatan ketika kas diterima atau tagihan 

(invoice) telah dibayar dengan asumsi fee kontrak sebesar $22, 40.000 MT 

batubara yang diproduksi, dan niilai kurs US 1$ = Rp 8.550,-. 

Dr. Cash  Rp 7.524.000.000 

 Cr. Income fee  Rp 7.524.000.000 

 

 Perlakuan Akuntansi Biaya Tambang 

 Dalam prakteknya, PT. XYZ mengakui biaya berdasarkan accrual basis. 

Biaya-biaya yang ada pada kegiatan pra tambang, tahap produksi, dan 

pascatambang akan dikapitalisasi pada akhir tahun. Amortisasinya akan di 

bebankan pada tahun berjalan. 

1. Biaya Pra Tambang 

 Biaya perijinan, biaya mapping, test bit, bor dan lab, biaya untuk membeli 

lahan kuasa pertambangan, biaya pembebasan lahan (tanah penduduk, sawah, 
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perkebunan kelapa sawit, perumahan, dll), dan biaya konsultan dicatat sebagai 

biaya eksplorasi tangguhan. 

 Berikut ini adalah jurnal untuk mencatat biaya selama masa pra tambang: 

a. Mencatat biaya perizinan 

Dr. Biaya eksplorasi ditangguhkan Rp 1.500.000.000 

 Cr. Kas     Rp 1.500.000.000 

b. mencatat biaya mapping, test bit, bor dan lab 

Dr. Biaya eksplorasi ditangguhkan  Rp 750.000.000 

 Cr. Kas     Rp 750.000.000 

c. mencatat pembelian lahan kuasa pertambangan 

Dr. Biaya eksplorasi ditangguhkan  Rp 18.000.000.000 

 Cr. Kas     Rp 18.000.000.000 

d. mencatat biaya pembebasan lahan 

Dr. Biaya eksplorasi ditangguhkan  Rp 9.500.000.000 

 Cr. Kas     Rp 9.500.000.000 

e. mencatat biaya konsultan 

Dr. Biaya eksplorasi ditangguhkan  Rp 250.000.000 

 Cr. Kas     Rp 250.000.000 

 

 Maka, jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan PT.XYZ untuk kegiatan 

pra tambang adalah sebesar Rp 30.000.000.000, jurnal untuk mencatatnya adalah: 

 Dr. Biaya eksplorasi ditangguhkan  Rp 30.000.000.000 

 Cr. Kas     Rp 30.000.000.000 

 Pada tahun berjalan, PT. XYZ akan mencatat amortisasi. Beban amortisasi  

dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Rumusnya adalah: 

PENERAPAN PERNYATAAN..., Fagan Assabrin, Ak.-IBS, 2011



46 

 Amortisasi biaya pra tambang = biaya kegiatan pra tambang/ umur tambang 

      = Rp 30.000.000.000/5 tahun 

      = Rp 6.000.000.000 

 Jurnalnya adalah:  

Dr. Beban amortisasi eksplorasi   Rp 6.000.000.000 

 Cr. Biaya eksplorasi ditangguhkan  Rp 6.000.000.000 

 

2. Biaya dalam tahap produksi 

 Biaya notaris, biaya royalti 7% dicatat sebagai biaya eksplorasi dan 

pengembangan tangguhan. Adapun jurnal untuk biaya eksplorasi dan 

pengembangan, yaitu: 

a. Mencatat biaya notaris 

Dr. Biaya eksplorasi & pengembangan tangguhan     Rp 15.000.000 

 Cr. Kas          Rp 15.000.000 

b. Mencatat beban royalti kepada pemerintah 

Dr. Beban royalti          Rp 952.000.000 

 Cr. Kas      Rp 952.000.000 

c. Mencatat biaya perizinan blasting, gudang & pembelian 

Dr. Biaya PLH tangguhan  Rp 12.000.000.000 

 Cr. Kas    Rp 12.000.000.000 

3. Biaya pasca tambang 

 Biaya Reklamasi lahan Bekas Tambang, biaya Sosialisasi & Comdev, biaya 

perizinan notaris, biaya perizinan blasting, gudang & pembelian dicatat sebagai 

biaya pengelolaan lingkungan hidup tangguhan. Untuk biaya pascatambang, 

perusahaan mengakui biaya tersebut selama masa konsesi, yaitu mengakui biaya 
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tersebut hingga kontrak reklamasi itu selesai (3 tahun) Jurnal untuk mencatat tiap 

transaksi  yang terjadi adalah: 

 

a. Mencatat biaya reklamasi lahan tambang 

Dr. Biaya PLH tangguhan  Rp 1.900.000.000 

 Cr. Kas    Rp 1.900.000.000 

b. Mencatat biaya sosialisasi & comdev 

Dr. Biaya PLH tangguhan  Rp 450.000.000 

 Cr. Kas    Rp 450.000.000 

c. Mencatat perizinan notaris 

Dr. Biaya PLH tangguhan  Rp 14.000.000 

 Cr. Kas    Rp 14.000.000 

 Maka, jumlah biaya yang dikeluarkan PT.XYZ untuk kegiatan pascatambang 

adalah sebesar Rp 2.364.000.000, jurnal untuk mencatatnya adalah: 

 Dr. Biaya PLH ditangguhkan  Rp 2.364.000.000 

 Cr. Kas    Rp 2.364.000.000 

  

 Pada tahun berjalan, PT. XYZ akan mencatat amortisasi. Beban amortisasi  

dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Rumusnya adalah: 

 Amortisasi biaya pra tambang = biaya kegiatan pra tambang/ umur tambang 

      = Rp 2.364.000.000/5 tahun 

      = Rp 472.800.000 

 Jurnalnya adalah:  

Dr. Beban amortisasi eksplorasi   Rp 472.800.000 

 Cr. Biaya eksplorasi ditangguhkan  Rp 472.800.000 
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4.2.4 Penyajian dan Pengungkapan laporan keuangan 

 Laporan Laba Rugi  

1. Pendapatan penjualan 

Pendapatan yang diterima oleh PT. XYZ terdiri dari pendapatan atas nilai kontrak 

sebesar US $22 dan pendapatan dari kenaikan setiap 3 bulan sekali sebesar US $0.5 

dari nilai kontrak. Maka pendapatan dengan rata-rata perbulan dengan asumsi 

produksi 40.000 MT dengan kurs US 1$ = Rp 8550 adalah sebesar: 

  Pendapatan PT. XYZ = Rp 8.550 x $22 x 40.000 MT 

  Pendapatan PT. XYZ = Rp 7.524.000.000,-. 

2. Biaya Produksi untuk setiap metrik ton yang diproduksi 

Biaya Produksi untuk setiap metrik ton yang diproduksi dihitung dari total jumlah 

biaya pra tambang, biaya dalam tahap produksi, dan biaya pascatambang dibagi 

dengan taksiran cadangan (deposit) batubara. 

 Neraca 

1.   Aktiva dalam kegiatan pertambangan yang disajikan dalam neraca terdiri dari: 

a. Biaya eksplorasi tangguhan. Yang dimaksud biaya eksplorasi tangguhan 

meliputi biaya-biaya yang terdapat dalam biaya pra tambang. 

b. Biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan terdiri dari biaya royalti 

sebesar 7% yang dibayarkan kepada pemerintah dan biaya notaris untuk 

mengesahkan pernjanjian PT. XYZ dengan kontraktor. 

c. Biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup tangguhan, termasuk biaya 

reklamasi, sosial, biaya perizinan notaris, biaya perizinan blasting, gudang & 

pembelian.  
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4,3 Evaluasi Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 33 Tentang       

Akuntansi Pertambangan Umum pada PT. XYZ 

4.3.1 Kegiatan pertambangan batubara 

  Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.33 Tentang 

Pertambangan Umum bahwa kegiatan pertambangan terdiri dari empat kegiatan, yaitu 

eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, produksi, dan pengelolaan lingkungan hidup 

 Dari empat kegiatan, kegiatan produksi dikuasakan kepada pihak ketiga atau 

kontraktor, kegiatan eksplorasi dan pengelolaan lingkungan hidup dikerjakan oleh PT. 

XYZ, sedangkan sebagian kegiatan pengembangan dan konstruksi dikuasakan kepada 

kontraktor. Berikut merupakan tabel perbandingan antara PT. XYZ dan PSAK No. 33  

Tabel 4.7 

Perbandingan kegiatan 

Kegiatan        PT.XYZ PSAK No. 33 Keterangan 

Eksplorasi 

Kegiatan pra 

tambang di 

dalamnya 

menyangkut 

kegiatan 

eksplorasi. 

Mencari dan 

menemukan 

lahan tambang, 

menaksir 

cadangan 

terbukti, dll. 

Sesuai PSAK 

No.33 dan 

dilakukan oleh 

perusahaan. 

Pengembangan dan 

Konstruksi 

Perizinan Kuasa 

Pertambangan, 

pembuatan mess, 

main plan, dll. 

Administrasi, 

perizinan, 

pembuatan jalan 

masuk tambang, 

dll. 

Seluruh kegiatan 

dilakukan 

PT.XYZ, kecuali 

pembuatan jalan 

pembukaan lahan. 

Produksi 

PT. XYZ tidak 

melakukan 

kegiatan ini, 

kontraktor yang 

melakukan. 

Eksploitasi, 

menambang 

bahan galian 

tambang, 

pengangkutan, 

pengupasan, dll. 

Dikuasakan 

kepada kontraktor 

atau pihak ketiga. 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Reklamasi, sosial 

dan comdev, 

perawatan dan 

pengawasan, 

notaris. 

Pencegahan dan 

memperbaiki 

lingkungan yang 

rusak akibat 

tambang, 

revegetasi, dll. 

Sesuai PSAK 

No.33 dan 

dilakukan oleh 

perusahaan. 

   Sumber: Hasil olah data penulis 
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4.3.2 Biaya kegiatan tambang 

 Eksplorasi, jenis biaya yang ada pada PT. XYZ telah sesuai dengan PSAK 

No.33 tentang akuntansi pertambangan umum, hal tersebut dibuktikan dengan:  

1. Biaya penyelidikan umum. PT.XYZ mengeluarkan biaya penyelidikan 

umum seperti biaya untuk pemetaan geologi untuk mengetahui letak 

penyebaran batubara di suatu wilayah tambang, selain itu biaya untuk 

pengambilan contoh sampel batubara dan menganalis contoh permukaan 

tanah. 

2. Biaya perizinan dan administrasi. Biaya yang dikeluarkan oleh PT.XYZ 

untuk perizinan dan administrai antara lain adalah biaya untuk perolehan 

kuasa pertambangan, biaya pembebasan lahan (tanah warga, perumahan, 

perkebunan, sawah, dll), biaya notaris untuk menentukan kontrak 

kerjasama antara perusahaan dengan kontraktor. 

3. Biaya geologi dan geofisika. Biaya ini meliputi biaya untuk mapping, test 

bit, lab. Tujuan nya adalah untuk mengetahui tingkat kandungan batubara, 

kedalaman cadangan (deposit) batubara di dalam tanah, dan menentukan 

taksiran kandungan batubara dalam lokasi tambang. 

 Biaya pengembangan dan konstruksi yang ada pada PT. XYZ belum 

sepenuhnya sesuai dengan yang ada pada PSAK No. 33 tentang akuntansi 

pertambangan umum, hal tersebut karena sebagian kegiatan ada yang 

dikerjakan oleh kontraktor, misalnya untuk pembangunan jalan akses angkut 

batubara yang memerlukan alat berat pembangunannya. 

 PT. XYZ tidak memasukkan unsur biaya produksi di dalam biaya tambang. 

Walaupun kegiatan produksi sepenuhnya dikuasakan kepada kontraktor, 

Seharusnya biaya produksi tetap ada sebesar $34/MT, yaitu dihitung dari 
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biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga (kontraktor) 

sebesar harga jual ($56/MT)  dikurangi dengan fee ($22/MT) yang diterima 

oleh perusahaan. 

 Biaya pengelolaan lingkungan hidup telah sesuai dengan PSAK No.33 tentang 

akuntansi pertambangan umum. Dalam kegiatan ini, PT. XYZ bertanggung 

jawab dengan mengeluarkan biaya untuk kegiatan reklamasi lahan bekas 

tambang, biaya sosial dan comission development misalnya memperbaiki jalan 

warga yang rusak akibat kegiatan tambang, memperbaiki sekolah, dll. Selain 

itu pula PT. XYZ mengeluarkan biaya notaris sebagai bukti persetujuan bahwa 

lahan tambang sudah habis untuk di produksi. 

Tabel 4.8 

Perbandingan biaya antara PSAK No.33 dan PT. XYZ 

Sumber: Hasil olah data penulis 

Biaya PT.XYZ PSAK No. 33 Keterangan 

Eksplorasi 

Biaya perizinan, UKL-

UPL, biaya mapping, test 

bit, bor dan lab, biaya 

perolehan kuasa 

pertambangan, biaya 

pembebasan lahan, dan 

biaya konsultan 

Biaya 

penyelidikan 

umum, biaya 

perizinan & 

administrasi, 

biaya geologi 

dan geofisika 

Sesuai PSAK No.33 

dan dilakukan oleh 

perusahaan. 

Pengembangan 

dan Konstruksi 

Biaya pembuatan 

mess/kantor untuk 

karyawan dilokasi 

tambang, biaya perizinan, 

dan biaya konsultan 

Biaya bor, biaya 

perizinan, biaya 

pembuatan 

sarana dan 

prasarana 

Seluruh kegiatan 

dilakukan PT.XYZ, 

kecuali pembuatan 

jalan pembukaan 

lahan 

Produksi 

PT. XYZ tidak melakukan 

kegiatan ini, kontraktor 

yang melakukan. 

Eksploitasi, 

menambang 

bahan galian 

tambang, 

pengangkutan,  

Dikuasakan kepada 

kontraktor atau 

pihak ketiga. 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup 

Biaya Reklamasi, biaya 

sosial dan comdev, biaya 

perawatan dan 

pengawasan, biaya notaris. 

Pencegahan dan 

memperbaiki 

lingkungan yang 

rusak.  

Sesuai PSAK No.33 

dan dilakukan oleh 

perusahaan. 
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4.3.3 Perlakuan Akuntansi 

 Perlakuan akuntansi Biaya Eksplorasi pada PT. XYZ belum sepenuhnya sesuai 

dengan PSAK No. 33 tentang akuntansi pertambangan umum. Biaya eksplorasi 

yang dikeluarkan oleh perusahaan dicatat secara Full Cost, perusahaan akan 

mencatat seluruh biaya yang berhasil ditemukan cadangan mapun yang tidak 

menemukan cadangan, selanjutnya perusahaan akan mengkapitalisasi biaya 

eksplorasi tersebut. PT. XYZ menghitung beban amortisasi dengan 

menggunakan metode garis lurus, sedangkan menurut PSAK No. 33 amortisasi 

menggunakan metode unit produksi. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka 

jumlah amortisasi  masing-masing metode berbeda, hal tersebut dapat dilihat 

berikut ini: 

a. Metode garis lurus (PT. XYZ) 

Amortisasi biaya pratambang = biaya pratambang / umur tambang 

      = Rp 30.000.000.000 / 5 tahun 

      = Rp   6.000.000.000 / tahun 

b. Metode unit produksi (PSAK No. 33) 

Amortisasi biaya pratambang = biaya pratambang x Realisasi tambang 

                Taksiran produksi 

       

      = Rp 30.000.000.000x 480.000 MT 

          832.000 MT 

      = Rp 17.307.692.307,-. 

 Biaya untuk kegiatan pengembangan dan kontruksi yang terjadi pada PT. XYZ 

juga belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 33 tentang akuntansi 

pertambangan umum, dikarenakan PT. XYZ menghitung beban amortisasi 

dengan menggunakan metode garis lurus, sedangkan menurut PSAK No. 33 

amortisasi menggunakan metode unit produksi. Dengan adanya perbedaan 
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tersebut, maka jumlah amortisasi  masing-masing metode berbeda, hal tersebut 

dapat dilihat berikut ini: 

a. Metode garis lurus (PT. XYZ) 

Amortisasi biaya pratambang = biaya pratambang / umur tambang 

      = Rp 12.015.000.000 / 5 tahun 

      = Rp   2.403.000 / tahun 

b. Metode unit produksi (PSAK No. 33) 

Amortisasi biaya pratambang = biaya pratambang x realisasi tambang 

       Taksiran produksi 

      = Rp 12.015.000.000  x 480.000 MT 

           832.000 MT 

        = Rp   6.931.730.769/tahun 

 Biaya produksi 

Biaya produksi yang seharusnya perusahaan tentukan adalah sebesar $34/MT, 

yaitu dihitung dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga 

(kontraktor) sebesar harga jual ($56/MT)  dikurangi dengan fee ($22/MT) yang 

diterima oleh perusahaan. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah: 

1. Jurnal untuk mencatat penjualan 40.000MT batubara yang dijual. 

Dr. Kas   Rp 19.152.000.000 

Cr, penjualan   Rp 19.152.000.000 

2. Jurnal untuk mencatat biaya produksi 

Dr. Biaya Produksi  Rp 11.628.000.000 

Cr. Persediaan   Rp 11.628.000.000 

  Biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Perlakuan akuntansi biaya pengelolaan lingkungan hidup pada PT. XYZ belum 

sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 33, Seharusnya perusahaan menilai terlebih 
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dahulu present Value dari biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH). Sebagai 

contoh, discount rate sebesar 10 %, jangka waktu kontrak selama 3 tahun, dan nilai 

taksiran kewajiban PLH sebesar Rp 2.364.000.000 

   PV =   1  x  2.364.000.000 = Rp 1.776.108.189 

    (1.1)3 
 Berikut ini adalah jurnalnya untuk mencatat transaksi tersebut: 

a. Mencatat taksiran biaya PLH 

Dr.Biaya PLH ditangguhkan Rp 1.776.108.189 

 Cr. Kewajiban PLH   Rp 1.776.108.189 

b. Mencatat beban depresiasi (1.776.108.189/3 x 1/12) 

Dr. Beban Depresiasi-PLH Rp 49.336.339 

 Cr. Akumulasi depresiasi-PLH Rp 49.336.339 

c. Mencatat Interest Expense  

Dr. Interest Expense   Rp 177.610.818 

 Cr. Kewajiban PLH   Rp 177.610.818 

 

4.3.4 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan 

 Penyajian dan pengungkapan biaya eksplorasi ditangguhkan sebesar Rp 

30.000.000.000, biaya eksplorasi dan pengembangan ditangguhkan sebesar Rp 

12.967.000.000 dan biaya PLH ditangguhkan sebesar Rp 2.364.000.000, masing-

masing biaya disajikan di Neraca pada bagian aktiva tidak lancar.(lihat lampiran 4). 

 Kewajiban pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan untuk 

merestorasi lahan bekas tambang disajikan di Neraca pada bagian liability (kewajiban). 

sebesar Rp 1.776.108.189,-. 

 Saldo laba di Neraca dicatat sebesar Rp 2.216.237.703 (lihat lampiran 4). 
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 Penjualan sebesar Rp 19.152.000.000 dicatat sebesar harga jual ($56), bukan 

berdasarkan fee ($22) yang diterima oleh perusahaan. 

 Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan dicatat sebesar Rp 11.628.000.000 (lihat 

lampiran 2). 

 Untuk menandingkan antara pendapatan dan biaya (Expense Recognition Principle), 

Perusahaan (PT. XYZ) mengakui Expense yang memberikan kontribusi untuk 

pendapatan perusahaan. Expense Recognition Principle mengenal dua jenis biaya, yaitu 

1. Product cost, yaitu biaya yang melekat pada produk.  

Product cost yang ada pada PT. XYZ adalah sebesar Rp 11.628.000.000 (lihat 

lampiran 2). Product cost ini memiliki hubungan antara biaya dan revenue, 

karena semakin tinggi hubungan product cost, maka laba kotor yang dihasilkan 

akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah product cost, maka laba kotor 

yang dihasilkan semakin tinggi. 

2. Period cost, yaitu biaya yang melekat terhadap periode/waktu. 

Total period cost yang ada pada PT. XYZ adalah sebesar Rp 3.391.145.237. 

period cost ini tidak memiliki hubungan secara langsung antara biaya dan 

revenue. Contoh dari period cost ini adalah biaya gaji. Biaya gaji naik, belum 

tentu penjualan akan naik. 

4.4.3 Dampak perbedaan perlakuan akuntansi antara perusahaan dan PSAK No 33 

 Laba 

 Terdapat perbedaan jumlah laba yang diakui antara perusahaan dan PSAK No.33. 

perusahaan akan mengakui laba sebesar Rp 2.579.064.460 (lihat lampiran 2), 

sedangkan  PSAK No. 33 akan mengakui laba sebesar Rp 2.216.237.703 (lihat 

lampiran 2). perbedaan tersebut dikarenakan: 
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1. Penjualan. Perusahaan menentukan penjualan (revenue) sebesar nilai fee ($22), 

sedangkan PSAK Penjualan (Revenue) dicatat sebesar harga jual ($56). Lihat 

lampiran tabel 1 dan 2. 

2. Biaya produksi. Perusahaan akan menentukan biaya produksi per ton batubara 

sebesar total seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan (eksplorasi, 

eksplorasi dan pengembangan, dan PLH) dibagi dengan estimasi cadangan 

batubara yang ditemukan. Sedangkan PSAK No. 33, Biaya Produksi dihitung 

berdasarkan selisih antara harga jual ($56) dan fee ($22) dikalikan dengan unit 

batubara yang dijual. (Lihat lampiran 1 dan 2). 

3. Beban. Perusahaan tidak memasukkan beban amortisasi eksplorasi, eksplorasi dan 

pengembangan tangguhan, dan beban PLH kedalam, perusahaan menganggap 

bahwa biaya tersebut sudah termasuk dalam biaya produksi yang dihitung dari 

total seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan (eksplorasi, eksplorasi dan 

pengembangan, dan PLH) dibagi dengan estimasi cadangan batubara yang 

ditemukan. Sedangkan berdasarkan PSAK beban amortisasi eksplorasi, eksplorasi 

dan pengembangan, dan PLH dimasukkan dan diperhitungkan dalam menentukan 

besarnya laba/rugi. 

 Neraca 

1. Aset 

Terdapat perbedaan pengakuan biaya pascatambang antara perusahaan 

dengan PSAK No.33. perusahaan mencatatnya overstated sebesar Rp 

2.364.000.000, sedangkan PSAK No. 33 mencatatnya lebih rendah 

(understated) sebesar Rp 1.776.108.189. 

2. Kewajiban  
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Terdapat perbedaan pengakuan jumlah kewajiban PLH antara perusahaan dan 

PSAK No. 33 sebesar Rp 587.891.811.Perusahaan mencatat sebesar Rp 

2.364.000.000, sedangkan PSAK No.33 mencatat sebesar Rp 1.776.108.189. 

perbedaan tersebut dapat disebabkan karena: 

a. Perusahaan tidak membuat present value dari nilai kewajiban PLH, 

sedangkan PSAK No. 33 membuat present value dari nilai kewajiban 

PLH. 

b. Metode yang digunakan untuk menghitung beban amortisasi berbeda 

antara perusahaan dengan PSAK No. 33. Perusahaan menggunakan 

metode garis lurus, sedangkan perusahaan menggunakan metode unit 

produksi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

 PT. XYZ termasuk ke dalam kategori perusahaan pertambangan. PT. XYZ tidak 

melakukan kegiatan produksi tambang, namun kegiatan produksi tambang 

dikuasakan sepenuhnya kepada kontraktor. Perusahaan menandatangani kontrak 

perjanjian bahwa kegiatan eksplorasi, eksplorasi dan pengembangan, dan 

kewajiban PLH merupakan tanggung jawab perusahaan. Namun proses produksi 

sepenuhnya merupakan tanggung jawab kontraktor mulai dari pengambilan bahan 

tambang hingga penjualan bahan tambang. Walaupun tidak ada kegiatan produksi, 

perusahaan tetap mengakui jumlah biaya produksi berdasarkan total biaya 

eksplorasi, eksplorasi dan pengembangan, dan PLH dibagi dengan total cadangan 

batubara yang akan ditambang. (Lihat lampiran 1 laporan laba rugi) 

 Terdapat praktik akuntansi yang berbeda antara perusahaan dengan PSAK No.33. 

perbedaan tersebut antara lain metode amortisasi. PT. XYZ dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No.33 tentang akuntansi pertambangan umum. PT. 

XYZ menggunakan metode garis lurus dalam menentukan besarnya amortisasi 

biaya, sedangkan PSAK No. 33 menggunakan metode unit produksi dalam 

menentukan besarnya amortisasi biaya. Selain itu, dalam menghitung alokasi 

kewajiban PLH, perusahaan tidak memperhitungkan present value, namun PSAK 

memperhatikan Present Value dalam menentukan biaya PLH. 
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5.2 SARAN 

 Seharusnya PT. XYZ dalam menentukan besarnya amortisasi menggunakan 

metode unit produksi agar sesuai dengan pedoman yang ada pada PSAK No. 33. 

Begitu pula dengan pengakuan traksaksinya seharusnya perusahaan menggunakan 

prinsip accrual basis bukan sekarang yang diterapkan oleh perusahaan yaitu cash 

basis. 

 Untuk kegiatan berikutnya atau ketika ditemukannya lahan tambang yang baru, 

sebaiknya untuk kegiatan produksi dijalankan oleh PT. XYZ itu sendiri tidak perlu 

melibatkan kontraktor.  

 PT. XYZ merekrut sumber daya manusia yang bermutu. Saat ini jumlah pegawai 

yang ada di PT. XYZ masih sedikit, maka dengan membuka lowongan pekerjaan, 

maka akan menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat 

sekitar dan umumnya bagi rakyat Indonesia.  
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