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ABSTRACT 

 

This study focuses on research of valuation fixed asset in PT.Pembangunan Jaya 

Ancol,Tbk. It attempts to achieve two main purpose: (1) to observe implementation of 

financial accounting standard about fixed assets (PSAK No.16) in PT.Pembangunan Jaya 

Ancol,Tbk, (2) to observe impact of  implementation fair value based on fixed assets 

valuation in PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk. 

 

The result of this study stated that PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk has been applied 

financial accounting standard (PSAK No.16) in the valuation and reporting fixed assets 

favorably. PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk applied cost model in valuation of fixed 

assets. Implementation of fair value based 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 

     Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis karena merupakan suatu alat untuk 

menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. 

Laporan akuntansi atau yang dikenal sebagai laporan keuangan digunakan untuk 

menyampaikan informasi-informasi tersebut. Laporan keuangan perusahaan 

biasanya terdiri dari lima jenis laporan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan 

keuangan adalah output dari proses akuntansi dengan tujuan memberikan 

informasi bagi pemakainya sehingga bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 

Neraca merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menggambarkan 

posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang terdiri dari sisi aktiva dan 

pasiva. Aktiva merupakan modal yang dimiliki perusahaan untuk melakukan 

kegiatan operasi sehari-hari serta kegiatan investasi sedangkan pasiva 

merupakan sisi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dan modal. 

Aktiva merupakan sumber ekonomi yang dimiliki suatu perusahaan yang akan 

memberikan manfaat di kemudian hari. Penilaian dan pengakuan atas nilai 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 baik pihak luar seperti investor, 

kreditor, masyarakat dan lain-lain maupun pihak dalam perusahaan sehingga 
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dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan 

tersebut. Penilaian aktiva tetap merupakan proses pekerjaan atau kegiatan penilai 

dalam memberikan suatu estimasi atau opini atas nilai ekonomis suatu properti 

baik yang berwujud maupun tidak berwujud berdasarkan hasil analisis terhadap 

fakta-fakta yang objektif dan relevan menggunakan metode, parameter dan 

prinsip-prinsip nilai yang berlaku. 

     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 ditetapkan pada standar akuntansi yang tercantum 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (IAI,2007) 

mengenai aktiva tetap, PSAK tersebut merupakan adopsi dari International 

Accounting Standard (IAS) 16. Penggunaan standar akuntansi diperlukan karena 

pihak luar memerlukan jaminan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh 

berbagai perusahaan dapat diperbandingkan satu dengan lainnya, sehingga 

mereka dapat mengambil keputusan untuk menentukan dengan perusahaan mana 

mereka akan mengadakan hubungan dan dalam bentuk apa hubungan tersebut 

akan dilaksanakan. Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.16 (IAI,2007) mengenai aktiva tetap tersebut dibahas mengenai definisi, 

pengakuan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, pengungkapan dari aktiva 

tetap dalam laporan keuangan. 

Seiring dengan berjalannya waktu telah dilakukan revisi terhadap 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 mengenai aktiva tetap 

dan aktiva lain-lain tersebut. Revisi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi 
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Keuangan (PSAK) No.16 memberikan hal-hal baru dalam pencatatan aktiva 

tetap dalam laporan keuangan dengan maksud ingin lebih memberikan informasi 

yang relevan kepada pembaca laporan keuangan dalam mengambil suatu 

keputusan. 

     Revisi terbaru terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.16 (IAI,2007:16.29) yaitu revisi atas penilaian aktiva tetap, berdasarkan 

revisi tersebut mulai diperbolehkannya 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. Sebelum 

diadakannya revisi tersebut penilaian aktiva tetap hanya diperbolehkan dengan 

menggunakan nilai historis atau model biaya, model revaluasi hanya boleh 

diterapkan terhadap penilaian aktiva tetap jika ketentuan pemerintah 

mengizinkan. Penilaian aktiva tetap dengan menggunakan nilai historis tersebut 

dapat menimbulkan adanya distorsi akuntansi pada saat tanggal pelaporan aktiva 

tetap karena aktiva tetap dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan 

akumulasi penyusutan, sedangkan keadaan perekonomian selalu berubah-ubah 

sehingga nilai pasar dari aktiva tersebut juga akan mengalami perubahan. Oleh 

karena itu nilai aktiva yang tercatat menjadi kurang relevan. Dengan adanya 

revisi tersebut, maka dapat mengurangi distorsi akuntansi dan nilai aktiva tetap 

menjadi lebih relevan sehingga informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan akan lebih berguna bagi pembaca laporan keuangan tersebut. Terkait 

dengan dilakukannya revisi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
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(PSAK) No.16 tersebut, peneliti berminat untuk menganalisa bagaimana 

penerapan model revaluasi atau fair value based  pada aktiva tetap 

PT.Pembangunan Jaya Ancol”. 

 

1.2. MASALAH PENELITIAN 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Aktiva tetap yang dimiliki masing-masing perusahaan berbeda jumlah 

dan jenisnya, tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Semakin besar suatu 

perusahaan maka aktiva tetap yang digunakan relatif lebih banyak dibandingkan 

perusahaan yang lebih kecil. Sama halnya dengan penggunaan metode penilaian 

aktiva tetap yang digunakan setiap perusahaan juga berbeda-beda. Seperti yang 

telah diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.16 terdapat dua metode penilaian aktiva tetap, yaitu cost model atau 

historical cost dan fair value based atau revaluation model. Sebagian besar 

perusahaan 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 begitu pula dengan 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk menggunakan metode nilai historis untuk 

menilai aktiva tetap yang dimilikinya. Tetapi penggunaan model biaya 

menyebabkan nilai aktiva tetap menjadi kurang relevan sehingga menyebabkan 

timbulnya distorsi akuntansi. Dalam penelitian ini perlu diungkapkan dua pokok 

masalah, yaitu mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
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(PSAK) No.16 pada PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk dan penerapan fair value 

based terhadap aktiva tetap PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk. 

 

1.2.2. Ruang Lingkup 

Agar penelitian ini dapat lebih terarah, maka pembatasan masalah 

mengenai penilaian aktiva tetap dalam penelitian ini adalah, penggunaan metode 

penilaian aktiva tetap dan jenis dari aktiva tetap yang akan dinilai. 

Metode penilaian aktiva tetap yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah model revaluasi atau fair value based dan aktiva tetap yang akan diteliti 

pada penelitian ini adalah berupa gedung perkantoran, yaitu aktiva yang 

dibangun sendiri. Alasan peneliti memilih metode nilai wajar karena model 

revaluasi baru diperbolehkan digunakan untuk menilai aktiva tetap  setelah 

dilakukan revisi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.16. Pemilihan gedung perkantoran sebagai aktiva tetap yang akan dinilai 

dalam penelitian ini karena gedung tersebut merupakan proyek terbesar dari 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk. 

 

1.2.3. Perumusan Masalah 

Penggunaan fair value based pada penilaian aktiva tetap baru 

diperbolehkan setetlah dilakukan revisi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.16, penggunaan fair value based tersebut akan 

memberikan dampak terhadap laporan keuangan yang disajikan suatu 

perusahaan. 

Analisis Penerapan..., Perwita Sari, Ak.-Ibs, 2009



Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.16 pada aktiva tetap PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk? 

2. Bagaimana pengaruh fair value based atau revaluation model pada penilaian 

aktiva tetap PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk terhadap laporan keuangan? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No.16 pada aktiva tetap PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk. 

2. Untuk mengetahui dampak penerapan fair value based pada aktiva tetap 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk terhadap laporan keuangan yang 

disajikan. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Dari hasil penelitian ini peneliti mencoba untuk memberikan masukan 

antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk 

 Penelitian ini mudah-mudahan berguna bagi departemen akuntansi 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk di dalam hal penilaian aktiva tetap. 
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2. Bagi Penulis 

Penulisan skripsi ini berguna untuk menambah pengetahuan penulis dalam 

hal penilaian aktiva tetap. 

 

3. Bagi Pihak Lain 

Untuk memberikan atau menambah wawasan bagi para pembaca, baik 

masyarakat akademik maupun masyarakat umum tentang penilaian aktiva 

tetap. 

 

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 penulis mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II :  LANDASAN PEMIKIRAN 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. 

 

 

Analisis Penerapan..., Perwita Sari, Ak.-Ibs, 2009



BAB III :  METODE  PENELITIAN 

 Bab ini akan menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data yang termasuk di dalamnya adalah data yang dihimpun, dan 

tehnik pengumpulan data. Kemudian metode analisa data yang membahas 

tehnik pengolahan data. 

 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

     Bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum PT.Pembangunan 

Jaya Ancol,Tbk, penilaian aktiva tetap yang telah dilakukan oleh 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk, Penerapan fair value based pada aktiva tetap 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk dan Dampak Penerapan fair value based 

terhadap laporan keuangan yang disajikan. 

 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

     Merupakan bab terakhir dimana penulis mencoba untuk mengemukakan 

kesimpulan yang diambil dari hasil analisis dan pembahasan, serta sumbangan 

pemikiran dalam bentuk saran yang diharapkan berguna bagi PT.Pembangunan 

Jaya Ancol,Tbk serta pihak-pihak lain. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1. LANDASAN TEORI 

2.1.1. Pengertian Aktiva Tetap 

     Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat bermacam-macam 

bentuknya, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin dan peralatan-peralatan lainnya 

yang digunakan untuk kegiatan operasi suatu perusahaan.  

     Pengertian aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 

(IAI,2007:16.06) adalah: 

“Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau 

penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau 

untuk keperluan administrasi dan diharapkan dapat digunakan lebih dari 

satu periode.” 

 

     Menurut Wild, Subramanyam dan Halsey (2007:213) aktiva tetap memiliki 

definisi 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 ordinasy 

course of business.” 

 

     Menurut Wild (2000:396) aktiva tetap didefinisikan sebagai berikut:  

“ Tangible assets that are used in the operations of a company and have a 

useful life of more than one accounting period.” 
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     Berdasarkan pengertian aktiva tetap di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

suatu aset dapat dikategorikan sebagai aktiva tetap apabila memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

1. Bersifat relatif permanen yang artinya aset-aset tersebut dapat digunakan  

untuk jangka panjang, biasanya dipakai lebih dari satu tahun atau lebih dari  

satu periode akuntansi. 

2. Aset tetap haruslah terdiri dari aset-aset yang dipergunakan dalam  

kegiatan operasi perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan, hal inilah 

yang membedakan dengan persediaan barang dagangan. 

3. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap biasanya merupakan 

pengeluaran yang cukup besar atau aktiva tetap memiliki nilai yang material. 

 

i. Biaya Perolehan Aktiva Tetap 

     Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI,2007:16.16) 

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 

2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa 

aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai 

dengan keinginan dan maksud manajemen, seperti biaya imbalan kerja, 

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

biaya perakitan dan instalasi, biaya pengujian aset apakah aset berfungsi 
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dengan baik setelah dikurangi hasil bersih produk yang dihasilkan 

sehubungan dengan pengujian tersebut dan komisi profesional 

3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan 

restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut 

diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode 

tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. 

 

1. Aktiva Tetap Dibeli Sendiri 

     Kieso (2008:474) mengemukakan aktiva tetap yang diperoleh melalui 

pembelian seperti peralatan kantor (office equipment), mesin, peralatan pabrik 

(factory equipment) dan aktiva tetap lainnya memiliki biaya perolehan yang terdiri 

dari biaya untuk memperoleh aktiva tetap dan biaya-biaya yang dikeluarkan 

sampai aktiva tetap tersebut siap untuk dipakai seperti biaya angkut, asuransi 

ketika aktiva dalam perjalanan, biaya perakitan dan pemasangan. 

     Menurut Hendriksen (1997:50) harga perolehan dari aktiva tetap yang 

diperoleh melalui pembelian adalah jumlah nilai sumber daya yang telah 

dikorbankan untuk memperoleh aktiva tersebut, memasangnya pada lokasi yang 

layak, dan menempatkannya pada kondisi yang diperlukan agar aktiva tetap 

tersebut dapat memberikan jasa sebagaimana yang diharapkan. 

    Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI,2007:16) 

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 
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lain, serta biaya-biaya lain sampai aktiva tetap itu berada pada kondisi dan lokasi 

yang diinginkan dan siap digunakan seperti ongkos kirim, biaya perakitan dan 

instalasi. 

     Untuk lebih jelas mengenai pembelian aktiva tetap yang diperoleh melalui 

pembelian dapat dilihat contoh berikut : PT.Gusta membeli sebuah peralatan 

(equipment) pada tahun 2008 untuk melakukan kegiatan operasinya. Berikut ini 

biaya-biaya dari peralatan kantor itu selama tahun 2008. Harga peralatan termasuk 

pajak pembelian Rp 5.000.000 sebesar Rp 105.000.000, biaya angkut dan asuransi 

selama peralatan berada dalam perjalanan sebesar Rp 2.000.000, biaya 

pemindahan perlatan ke tempat peralatan itu dioperasikan Rp 3.100.000, biaya 

upah tenaga kerja untuk menguji peralatan itu telah berfungsi dengan baik atau 

tidak sebesar Rp 4.000.000, dan biaya perakitan peralatan sebesar Rp 2.400.000. 

     Berdasarkan data di atas, biaya perolehan aktiva tetap berupa peralatan yang 

harus dicatat oleh PT.Gusta = Rp 105.000.000 + Rp 2.000.000 + Rp 3.100.000 + 

 Rp 4.000.000 + Rp 2.400.000 

   = Rp 116.500.000 

Biaya perolehan peralatan (equipment) itu terdiri dari harga perolehan peralatan 

termasuk pajak pembelian, biaya angkut dan asuransi selama perjalanan, biaya 

pemindahan peralatan ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar perlatan 

tersebut siap digunakan, biaya pengujian perlatan apakah peralatan itu berfungsi 

dengan baik atau tidak, dan biaya perakitan peralatan.  
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2. Aktiva Tetap Dibangun Sendiri 

     Secara umum biaya perolehan dari aktiva yang dibangun untuk digunakan 

sendiri oleh perusahaan adalah seluruh biaya langsung yang dikeluarkan selama 

proses konstruksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan lain-lain.  

     Biaya perolehan dari aktiva tetap yang dibangun sendiri terdiri dari biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead tidak langsung yang masuk akal 

(reasonable amount of indirect overhead cost) seperti biaya depresiasi mesin yang 

digunakan untuk konstruksi, biaya perancangan bangunan, biaya izin bangunan 

dan asuransi selama kontruksi (Wild,2000:398). 

     Menurut Albrecht et al. (2005:467) biaya perolehan dari aktiva konstruksi 

sama halnya dengan aktiva yang dibeli sendiri yaitu semua biaya yang 

dikeluarkan untuk membangun aktiva dan membuat aktiva tersebut siap untuk 

digunakan. Biaya konstruksi aktiva terdiri dari biaya bahan baku untuk 

membangun aktiva, biaya tenaga kerja selama konstruksi, biaya overhead yang 

masuk akal (reasonable overhead cost) dan biaya bunga (interest cost) yang 

berkaitan dengan uang yang dipinjam untuk membiayai konstruksi. 

     Dalam pengakuan biaya perolehan aktiva yang dibangun sendiri ini 

mengandung permasalahan mengenai dua hal, 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? 
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     Terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan 

pertama mengenai fixed overhead antara lain:(Schroeder ,2005:275) 

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 (self-construction 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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     Kieso (2008:474) mengemukakan dua alternatif untuk mengatasi permasalahan 

fixed overhead, yaitu: 

1. Tidak ada fixed overhead yang menjadi cost of the constructed asset. 

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. 

Menurut Kieso (2008:475) 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 

biaya bunga konstruksi, yaitu: (Kieso,2008:475) 

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 
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pula argumen yang bertentangan dengan pendekatan ini 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 setuju 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 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 
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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.B melakukan konstruksi bangunan dengan biaya yang terjadi terdiri dari biaya 

bahan baku Rp 20.000.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp 19.000.000, biaya 

bunga yang berasal dari dana untuk membiayai konstruksi dengan pendanaan 

saham (imputed interest) sebesar Rp 1.400.000, biaya tidak langsung (reasonable 

overhead cost) Rp 5.000.000 dan biaya bunga selama konstruksi atas uang yang 

dipinjam untuk membiayai konstruksi sebesar Rp 1.300.000. 

    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 20.000.000+Rp 19.000.000+Rp 5.000.000 

 = Rp 44.000.000 

 Pendekatan kedua (konstruksi dibebankan semua biaya dana) 

Biaya perolehan bangunan = biaya bahan baku + biaya tenaga kerja + biaya 

tidak langsung + biaya bunga aktual + imputed 

interest 
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 = Rp 20.000.000+ Rp19.000.000+ Rp 5.000.000 

+Rp 1.300.000 + Rp 1.400.000 

 = Rp 46.700.000 

 

 Pendekatan ketiga (hanya biaya bunga aktual yang dikapitalisasi) 

Biaya perolehan bangunan = biaya bahan baku + biaya tenaga kerja + biaya 

tidak langsung + biaya bunga aktual  

 = Rp 20.000.000+ Rp19.000.000+ Rp 5.000.000 

+Rp 1.300.000 

 = Rp 45.300.000 

 

     Porter dan Norton (2005:371) mengemukakan jika perusahaan melakukan 

konstruksi aset selama periode tertentu dan meminjam uang untuk membiayai 

konstruksi tersebut maka bunga yang terjadi selama periode konstruksi harus 

menjadi bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Jumlah bunga yang 

dikapitalisasikan terhadap biaya perolehan aset berdasarkan beban akumulasi rata-

rata (average accumulated expenditures). Alasan penggunaan average 

accumulated expenditures adalah nilai tersebut menunjukkan rata-rata jumlah 

uang yang berkaitan dengan proyek selama periode konstruksi. 

  

3. Aktiva Tetap Dari Pertukaran Aktiva Non-moneter 

     Akiva tetap yang diperoleh melalui penukaran suatu aktiva nonmoneter lainnya 

harus dicatat berdasarkan nilai wajar (fair value) aktiva yang diserahkan atau nilai 
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wajar dari aktiva yang diterima, tergantung bukti yang lebih mendukung. Selain 

itu gains atau losses dari transaksi pertukaran boleh diakui jika transaksi memiliki 

commercial substance, yaitu jika transaksi pertukaran menghasilkan perubahan 

arus kas di masa mendatang. Transaksi yang memiliki commercial substance 

antara lain transaksi pertukaran truk dengan tanah atau transaksi pertukaran truk 

lama dengan truk baru dimana kedua truk tersebut memiliki sisa masa manfaat 

yang berbeda. Apabila transaksi pertukaran tidak memiliki commercial substance 

maka losses diakui, sedangkan gains hanya boleh diakui jika terdapat kas yang 

diterima dari transaksi pertukaran itu (Kieso,2008:484). 

     Schroeder (2005:277) 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 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. 

     Transaksi pertukaran aktiva non moneter diklasifikasikan ke dalam dua 

kelompok yaitu pertukaran aktiva sejenis dan pertukaran aktiva tidak sejenis. 
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Masing-masing kelompok memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda. Untuk 

pertukaran aktiva tidak sejenis untung dan rugi dari transaksi pertukaran selalu 

diakui sedangkan pertukaran aktiva sejenis hanya boleh mengakui rugi dari 

transaksi pertukaran sedangkan laba dari transaksi pertukaran hanya boleh diakui 

sebesar proporsi kas yang diterima dari transaksi pertukaran aktiva tersebut. Biaya 

perolehan aktiva dari transaksi pertukaran tersebut baik pertukaran aktiva sejenis 

maupun tidak sejenis dicatat sebesar nilai wajar aktiva (market value) yang 

diperoleh (Wild,2000:414). 

      Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 

(IAI,2007:16.24-16.26) 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 Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (IAI,2007:16.27) jika arus kas masa depan 

berubah sebagai akibat dari transaksi pertukaran tersebut. Menurut Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI,2007:16.28) 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 non-

moneter dapat dilihat contoh berikut: PT.A menukarkan mesin yang telah 

digunakannya dengan mesin baru. Transaksi pertukaran tersebut memiliki 
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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.A 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 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 non-

moneter sebagai berikut: PT.B 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.B 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 
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 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: 

    Kas yang diterima x Total untung 

Gain recognized =  

    (Kas yang diterima + Nilai wajar aktiva yang diterima)  

    Rp 10.000.000 x Rp 20.000.000 

         = 

             (Rp 10.000.000 + Rp 70.000.000) 

         = 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 
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4. Aktiva Tetap Berasal dari Hibah 

     Schroeder (2005:278) 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.A 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.A adalah Rp 100.000.000 dan  dengan jumlah yang sama dicatat pada 

bagian ekuitas sebagai donated capital. 

 

5. Aktiva Tetap Leasing 

    Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.30 (IAI,2007:30.16) 

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 
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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 (capital 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,2008:1096). 

     Menurut Albrecht et al. (2005:465) sewa menyewa diklasifikasikan menjadi 

dua jenis yaitu sewa operasi atau operating lease dan sewa pembiayaan atau 

capital lease. 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. 

    Untuk lebih jelas mengenai aktiva yang berasal dari sewa atau leasing dapat 

dilihat contoh sebagai berikut: Pada 1 Januari 2008 PT.A melakukan kontrak sewa 

menyewa untuk menyewa sebuah mobil dengan jangka waktu sewa menyewa 

selama lima tahun. Pembayaran sewa setiap awal tahun sebesar Rp 23.981.620. 
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Nilai wajar mobil 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.A adalah sebesar nilai wajar mobil yaitu Rp 100.000.000 

karena nilai kini pembayaran sewa minimum lebih besar dari nilai wajar aktiva 

itu. 

 

2.1.3. Konsep Penilaian Aktiva Tetap 

     Penilaian aktiva tetap sangat penting karena dapat menggambarkan sumber 

penghasilan fisik yang ada pada perusahaan dan menunjukkan aliran dana masa 

datang. 

     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. 
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     Di dalam bukunya yang berjudul Teori Akuntansi, Hendriksen (1997: 46) 

mengemukakan :  

“Alasan utama bahwa input value merupakan nilai yang paling relevan 

dalam penilaian aktiva tetap adalah karena input value diasumsikan dapat 

mewakili nilai minimum dari jasa-jasa aktiva perusahaan di masa 

mendatang.”  

      

    Terdapat beberapa konsep input valuation yang diterapkan pada penilaian 

aktiva tetap berwujud, yaitu: (Hendriksen,1997:47) 

1. Historical input value 

     Historical input value adalah harga keseluruhan yang dibayarkan perusahaan 

untuk dapat memiliki dan menggunakan suatu aset, termasuk semua pembayaran 

yang diperlukan untuk memperoleh aset di lokasi dan di dalam keadaan yang 

memenuhi syarat untuk bisa memberikan jasa-jasa bagi perusahaan. 

a. Historical cost  

     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 kondisi yang diperlukan agar aktiva tetap tersebut memberikan 

jasa dalam produksi atau kegiatan lain perusahaan. 

     Ghozali (2007:240) mengemukakan kebaikan utama historical cost adalah 

biaya perolehan aktiva tetap dapat diuji kebenarannya (verifiable), karena 

merupakan harga kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam kondisi yang 

bebas. Sementara kelemahan utama dasar penilaian ini adalah nilai aktiva akan 

berubah sepanjang waktu sehingga biaya yang diakui saat perolehan tersebut tidak 
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dapat menunjukkan nilai yang sebenarnya dari aktiva yang bersangkutan. Dengan 

demikian, ditinjau dari relevansi informasi, untuk pengambilan keputusan 

historical cost menjadi kurang keandalannya. Kelemahan lain historical cost tidak 

menunjukkan adanya pengakuan untung atau rugi pada periode tertentu yang 

benar-benar terjadi. 

b. Prudent Cost 

     Prudent cost 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. 

c. Original Cost  

     Original cost merupakan biaya aktiva tetap perusahaan yang pertama kali 

digunakan untuk kepentingan umum.  

 

2. Current Input value 

     Current Input value merupakan harga pertukaran yang harus dikeluarkan pada 

saat sekarang untuk mendapatkan aset yang sama terdiri dari :  

a. Current cost 

     Sebenarnya current cost dan historical cost itu sama yaitu pada tanggal 

perolehan asset, setelah tanggal tersebut antara  current cost dan historical cost 
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akan berbeda. Current cost dari aktiva tetap adalah harga pasar berjalan dari 

aktiva yang serupa yang telah dipergunakan dalam kondisi yang sama dan dari 

usia yang sama seperti aktiva yang dimiliki. 

     Hendriksen (1997:49) mengemukakan metode-metode alternatif untuk 

mengestimasi current cost adalah :  

1) Harga perolehan dari suatu unsur baru yang identik yang dibeli di pasar saat 

ini setelah disesuaikan dengan penyusutan sampai dengan tanggal tersebut. 

2) Harga berjalan atau harga reproduksi aktiva yang baru diperbaiki setelah 

disesuaikan dengan perbedaan teknologi dan penyusutan. 

3) Harga perolehan historis yang ditetapkan kembali dengan indeks tingkat harga 

yang spesifik. 

b. 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. 

c. 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 
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pada laporan keuangan secara umum. Fair value mencakup seluruh fakta yang 

relevan termasuk prudent cost, reproduction cost dan replacement cost.  

 

2.1.4. Konsep Penilaian Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK No.16 

     Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI,2007:16.29) menetapkan 

dua alternatif pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai aktiva tetap, yaitu 

cost model dan revaluation model. Salah satu dari kedua pendekatan tersebut 

harus dipilih dan diterapkan secara konsisten. 

 

2.1.4.1. Model Biaya atau Cost Model 

     Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI,2007:16.30) 

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 (2005,284) 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.B membeli aktiva tetap berupa mesin pada 1 Januari 2005 

sebesar Rp 5.000.000 dengan masa manfaat selama 10 tahun dan tidak ada nilai 

sisa pada akhir masa manfaat mesin tersebut. PT.B menggunakan model biaya 
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dalam penilaian mesin dan metode garis lurus dalam menghitung depresiasi atas 

mesin itu. 

 

      Berdasarkan contoh tersebut maka nilai tercatat mesin pada 31 Desember 

2008 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 2008) = 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 

     Jadi berdasarkan model biaya nilai tercatat mesin pada 31 Desember 2008 

adalah sebesar Rp 3.000.000. 

 

2.1.4.2. Model Revaluasi atau Revaluation Model 

     Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI,2007:16.31) 

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 revaluasiannya, yaitu nilai 

wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan 

akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi pada tanggal revaluasi.” 
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     Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI,2007:16.06) 

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 (2007:16.32-

16.33) 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 

(2005,285) penerapan model revaluasi ini dapat memberikan informasi yang 

relevan sesuai dengan kebutuhan para pemakai laporan keuangan. Adapun 

keterbatasan dari model revaluasi adalah nilai yang dihasilkan dari penerapan 

model ini tidak dapat diiandalkan (unreliable). 

     Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI,2007:16.35), 

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. 
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     Untuk lebih jelas mengenai teknik pencatatan revaluasi dapat dilihat contoh 

sebagai berikut: PT.A memiliki bangunan dengan biaya perolehan sebesar                

Rp 1.000.000.000 serta akumulasi depresiasi bangunan tersebut sampai dengan  

31 Desember 2007 sebesar Rp 600.000.000 sehingga nilai tercatat aktiva pada    

31 Desember 2007 Rp 400.000.000. Pada 31 Desember 2007 diketahui nilai pasar 

dari bangunan itu sebesar Rp 750.000.000. PT.A menggunakan model revaluasi 

dalam pencatatan aktiva tetap yang dimilikinya. 

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

yang dapat dilakukan oleh PT.A antara lain: 

 Teknik eliminasi terhadap nilai bruto aktiva dan nilai tercatat disajikan 

kembali. 

     Berdasarkan teknik eliminasi nilai bruto aktiva maka PT.A harus membuat dua 

jurnal pada 31 Desember 2007 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. 

 Akumulasi Depresiasi-Bangunan  Rp 600.000.000 

  Bangunan Rp 600.000.000 

 

2. Jurnal mencatat revaluasi atas bangunan. 

 Bangunan Rp 350.000.000 

  Revaluasi Surplus Rp 350.000.000 
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 Teknik penyajian kembali dilakukan secara proporsional terhadap nilai bruto 

aktiva. 

Tabel 2.1 Pencatatan revaluasi dengan penyajian kembali secara proporsional 

  
Original Cost 

(dalam Rp)   

Revaluation 

(dalam Rp)   

Total  

(dalam Rp)   % 

Gross Carrying 

amount 1.000.000.000 + 875.000.000 = 1.875.000.000 

 

100 

Accumulated 

Depreciation 600.000.000 + 525.000.000 = 1.125.000.000 

 

60 

Net Carrying 

amount 400.000.000 + 350.000.000 = 

    

750.000.000 

 

40 

                

Sumber : Financial statement analysis (Doupnik,2007:123) 

 

     Pada tanggal 31 Desember 2007 berdasarkan perhitungan di atas PT.A harus 

membuat jurnal untuk mencatat revaluasi atas nilai aktiva tetap yang dimilikinya 

sebagai berikut: 

Bangunan     Rp 875.000.000 

 Akumulasi Depresiasi-Bangunan Rp 525.000.000 

 Surplus Revaluasi  Rp 350.000.000 

 

     Surplus revaluasi dicatat berdasarkan aktiva yang terkait dengan revaluasi 

tersebut. Perlakuan akuntansi atas surplus revaluasi sesuai International 

Accounting Standard 16 (Purba,2006:18)  adalah sebagai berikut : (1) 

penambahan nilai aktiva tercatat akibat revaluasi maka selisih diakui sebagai 

bagian dari ekuitas dengan membentuk pos baru bernama “surplus revaluasi”, (2) 

penurunan nilai tercatat aktiva maka selisih diakui sebagai rugi tahun berjalan, (3) 

penurunan nilai tercatat aktiva yang sebelumnya mengalami penambahan akibat 
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revaluasi maka selisih diakui sebagai pengurang terhadap “surplus revaluasi” 

hingga surplus tersebut habis atau hingga kembali ke original cost dan apabila 

masih ada selisih maka selisih diakui sebagai rugi tahun berjalan, (4) penambahan 

nilai tercatat aktiva yang sebelumnya mengalami penurunan maka selisih diakui 

sebagai laba tahun berjalan hingga sebesar rugi yang diakui sebelumnya atau 

hingga kembali ke original cost apabila masih ada selisih, selisih tersebut diakui 

sebagai baian “surplus revaluasi”, dan (5) pelepasan aktiva baik melalui penjualan 

maupun disposal maka “surplus revaluasi” ditransfer atau diklasifikasikan ke laba 

ditahan. 

     Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 

(IAI,2007:16.39-16.41) perlakuan akuntasi untuk surplus revaluasi adalah sebagai 

berikut: 

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

langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Jika 

sebelumnya diakui penurunan nilai aset akibat revaluasi dalam laporan laba 

rugi maka kenaikan harus diakui dalam laporan laba rugi. 

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

dalam laporan laba rugi. Selama penurunan tidak melebihi saldo kredit surplus 

revaluasi untuk aset tersebut maka penurunan nilai akibat revaluasi langsung 

didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. 

3. Surplus revaluasi aset tetap yang telah disajikan dalam ekuitas dapat 

dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan 

pengakuannya. 

4. Sebagian surplus revaluasi dapat dipindahkan ke saldo laba sejalan dengan 

penggunaan aset oleh perusahaan yaitu sebesar perbedaan antara jumlah 

penyusutan berdasarkan revaluasi aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan 

biaya perolehan aset tersebut. 

 

     Untuk lebih jelas mengenai pencatatan surplus revaluasi dapat dilihat contoh 

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

yang dimilikinya. Berikut ini data atas aktiva tetap yang dimiliki PT.B berupa 
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harga perolehan dan nilai wajar pada 31 Desember tahun pertama serta tahun 

kedua. (Doupnik,2007:124) 

 

Tabel 2.2 Data harga perolehan dan nilai wajar aktiva tetap PT.B 

  Land Buildings Machinery 

Cost Rp 100.000.000 Rp 500.000.000 Rp 200.000.000 

Fair Value at 12/31/Y1 120.000.000 450.000.000 210.000.000 

Fair Value at 12/31/Y2 150.000.000 460.000.000 185.000.000 

Sumber : Financial statement analysis (Doupnik,2007:124) 

 

      Berdasarkan data aktiva tetap yang dimiliki maka PT.B 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 

Tanah      Rp 20.000.000 

 Surplus Revaluasi-Tanah      Rp 20.000.000 

Rugi Revaluasi-Bangunan (expenses)  Rp 50.000.000 

 Bangunan        Rp 50.000.000 

Mesin      Rp 10.000.000 

 Surplus Revaluasi-Mesin      Rp 10.000.000 
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31 Desember tahun kedua 

Tanah      Rp 30.000.000 

 Surplus Revaluasi-Tanah      Rp 30.000.000 

Bangunan Rp 10.000.000 

 Recovery Rugi Revaluasi-Bangunan (income)   Rp 10.000.000 

Surplus Revaluasi-Mesin   Rp 10.000.000 

Rugi Revaluasi-Mesin (expense)  Rp 15.000.000 

 Mesin        Rp 25.000.000 

 

2.1.4.3. 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,2007:48.13) 

pengukuran nilai yang dapat diperoleh kembali dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu menghitung harga jual neto dan nilai pakai. 

     Kieso (2008,535) mengemukakan pengukuran nilai yang dapat diperoleh 

kembali berdasarkan nilai pasar atau market value apabila aset diperdagangkan, 

namun jika aset tersebut tidak diperdagangkan maka menggunakan present value 

of expected future net cash flow.  
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     Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48 (IAI,2007:48.17-

48.19) harga jual neto merupakan harga jual pasar yang aktif disesuaikan dengan 

tambahan biaya yang dapat dibebankan secara langsung pada penghentiannya jika 

aset diperdagangkan di pasar. Jika aset tidak diperdagangkan di pasar maka harga 

jual neto ditentukan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia dalam kondisi 

tersebut untuk menunjukkan jumlah yang dapat diperoleh perusahaan. Dalam 

menentukan harga jual neto, biaya penghentian penggunaan aset dikurangkan. 

Contoh biaya penghentian aset antara lain biaya legal, pajak dan biaya untuk 

membuang aset.  

     Penaksiran nilai pakai aset meliputi tahap berikut ini: (IAI,2007:48.22) 

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,2007:48.23) 

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 tingkta 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 dihailkan oleh aset tersebut, 

kecuali tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dapat dijustifikasi. 
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     Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48 (IAI,2007:48.29-

48.32) 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 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,2007:48.36-48.39) harus ditetapkan atas dasar tarif diskonto pasar sebelum 
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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,2007) : Perusahaan 

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

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

ke-10 sampai dengan ke-15). Perusahaan memilih tarif diskonto 15%, yaitu tarif 

diskonto pasar sebelum pajak. Faktor nilai tunai dihitung sebesar k=1/(1+a)
n
, di 

mana a=tingkat suku bunga dan n=periode diskonto. 

Tabel 2.3 Perhitungan nilai pakai unit penghasil kas pada akhir tahun ke empat 

Tahun 

Tingkat 

Pertumbuhan 

Jangka 

Panjang 

Arus Kas 

Masa 

Depan  

Nilai Tunai 

dengan Tarif 

Diskonto 15% 

Arus Kas di 

Masa Depan 

Didiskontokan 

5 (n=1) 

 

230 0.86957 Rp  1,000 

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 0.32690 472 

13 -15% 245 0.28426 348 

14 -25% 184 0.24718 227 

15 -67% 61 0.21494 66 

 Nilai Penggunaan     6,806 

Sumber: Lampiran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48 (IAI,2007) 
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2.1.5 Dampak Revaluation Model terhadap 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 perusahaan mengalami kenaikan pada tanggal revaluasi 

sehingga akan muncul akun surplus revaluasi pada bagian ekuitas perusahaan 

yaitu pada laporan neraca perusahaan. Sebaliknya rugi terjadi jika nilai aktiva 

tetap setelah revaluasi mengalami penurunan sehingga muncul akun rugi revaluasi 

yang dicatat sebagai beban pada laporan laba rugi. 

     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,2007:125) 

     Berikut ini dampak penerapan revaluation model terhadap laporan keuangan: 

 

Tabel 2.4 Dampak revaluation model terhadap laporan keuangan 

  Aset Hutang Ekuitas Laba(Rugi) 

Kenaikan aktiva tetap 

setelah revaluasi naik tetap naik tetap 

Penurunan aktiva tetap 

setelah revaluasi turun tetap turun turun (rugi)* 

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

 

      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 
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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 laba rugi akan 

dicatat kerugian 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 : 
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     Penelitian ini dimulai dengan pemilihan objek penelitian yaitu 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk. Kegiatan usaha utama PT.Pembangunan Jaya 

Ancol,Tbk adalah di bidang pembangunan (real estate). Kelompok usaha real 

estate terdiri dari perumahan, perkantoran, komersial, dan Carnaval Beach Club. 

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 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk. Langkah kelima meneliti mengenai penilaian 

aktiva tetap pada PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk dan penerapan fair value 

based pada aktiva tetap perusahaan tersebut serta dampaknya terhadap laporan 

keuangan yang disajikan. Langkah terakhir dari penelitian ini adalah memberikan 

kesimpulan serta saran atas analisa penilaian aktiva tetap pada PT.Pembangunan 

Jaya Ancol,Tbk. 

     Variabel dalam penelitian ini antara lain aktiva tetap, biaya perolehan, 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 perusahaan biasanya digunakan 

dalam jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi, digunakan oleh 

perusahaan untuk melakukan kegiatan operasi serta pengeluaran untuk 

memperoleh aktiva cukup besar atau nilainya materil. 
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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 aset pada 

saat perolehan. 

3. Nilai buku adalah nilai aset yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi 

dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. 

4. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset 

antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai 

dalam suatu transaksi dengan wajar. 

5. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu 

asset selama umur manfaatnya. 

6. Metode biaya merupakan salah satu metode pengukuran aset setelah 

pengakuan awal ketika aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi 

akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. 

7. Metode revaluasi merupakan salah satu metode pengukuran aset setelah 

pengakuan awal ketika aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluasian, yaitu 

nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan 

akumulasi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. OBJEK PENELITIAN 

     Obyek penelitian pada penulisan skripsi ini adalah PT.Pembangunan Jaya 

Ancol,Tbk yang berada di Gedung Cordova Tower Lantai 7, Jalan Pasir Putih 

Raya 1 Blok E5, Ancol Timur Jakarta Utara. PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk 

bergerak dalam bidang usaha pembangunan (real estate) dan jasa konsultasi 

bidang perencanaan dan pembangunan, serta di bidang usaha kawasan pariwisata 

(rekreasi), perhotelan dan sarana olahraga melalui anak perusahaan. Penelitian ini 

akan berfokus pada penilaian gedung perkantoran yang dibangun sendiri oleh 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk. Gedung ini digunakan oleh PT.Pembangunan 

Jaya Ancol,Tbk untuk mendukung kegiatan operasinya. Gedung tersebut 

merupakan proyek pembangunan yang cukup tinggi nilai proyeknya. 

 

3.2. METODE DAN JENIS PENELITIAN  

     Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode 

desktiptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat 

ini dari suatu populasi. Alasan mengapa peneliti menggunakan metode ini adalah 

karena dengan metode ini peneliti bisa menarik kesimpulan secara umum 

mengenai penilaian aset tetap pada PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk dari hasil 

observasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung. 
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     Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan 

penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan 

kondisi saat ini dari objek tertentu yang diteliti, misalnya suatu perusahaan, suatu 

divisi tertentu di perusahaan, atau suatu kegiatan tertentu di perusahaan. Alasan 

peneliti menggunakan studi kasus karena sesuai dengan pengertian studi kasus, 

peneliti menganalisis penilaian aktiva tetap pada PT.Pembangunan Jaya 

Ancol,Tbk, yang merupakan sumber ekonomi dalam melakukan kegiatan operasi 

perusahaan.  

   

3.3. METODE PENGUMPULAN DATA 

3.3.1. Data yang Dihimpun 

     Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pegawai 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk bagian akuntansi yang berhubungan dengan 

penilaian aktiva tetap dan observasi. Kemudian data sekunder yaitu data yang 

diperoleh melalui penelaahan atas catatan dan laporan – laporan penunjang 

lainnya yang terdapat atau dimiliki oleh perusahaan yang sudah  tersedia di 

berbagai media dan telah dipublikasikan.  
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3.3.2. Tehnik Pengumpulan Data 

     Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut : 

1) Penelitian Perpustakaan ( Library Research) 

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan literatur yang 

berhubungan dengan skripsi ini seperti : buku-buku ilmiah yang diperoleh di 

perpustakaan, artikel, makalah, serta informasi dari internet yang berkaitan 

erat khususnya pada permasalahan yang ada pada penulisan proposal skripsi 

ini. 

2) Penelitian lapangan (Field Research) 

Melalui tehnik ini peneliti memperoleh data dan keterangan dari sumber di 

lapangan, antara lain dengan cara wawancara dan observasi. Peneliti 

melakukan wawancara dengan pejabat dan staf yang berwenang pada 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk yang berkaitan dengan penilaian aktiva 

tetap untuk memperoleh informasi lebih mendalam. Selain itu peneliti juga 

melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap perusahaan 

yang akan diteliti untuk mengetahui gambaran konkrit aktivitas perusahaan 

dan keadaan perusahaan yang dapat mendukung penelitian ini. 
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3.4. METODE ANALISIS DATA 

     Tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memeriksa Laporan Keuangan mengenai tata cara perlakuan, pencatatan, dan 

pelaporan aktiva tetap dalam Laporan Keuangan PT.Pembangunan Jaya 

Ancol,Tbk. 

2. Membandingkan hasil pengakuan, perlakuan, dan pelaporan aktiva tetap yang 

dilakukan PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk 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 Cordova Tower. 

4. Melakukan perhitungan nilai wajar dari aktiva tetap PT.Pembangunan Jaya 

Ancol,Tbk pada 31 Desember 2008. 

5. Menganalisis dampak penerapan model revaluasi pada aktiva tetap terhadap 

Laporan Keuangan yang disajikan oleh PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  GAMBARAN UMUM PT.PEMBANGUNAN JAYA ANCOL,Tbk 

4.1.1 Sejarah PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk 

     Ancol Taman Impian atau yang biasa disebut Ancol didirikan pada tahun 1966. 

Sejak berdiri Ancol sudah ditujukan sebagai sebuah kawasan wisata terpadu oleh 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemda 

DKI menunjuk PT.Pembangunan Jaya sebagai Badan Pelaksana Pembangunan 

(BPP) Proyek Ancol yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan peningkatan 

perekonomian nasional serta daya beli masyarakat. 

     Sejalan dengan perkembangan perusahaan yang semakin meningkat di tahun 

1992 status Badan Pelaksana Pembangunan (BPP) Proyek Ancol diubah menjadi 

PT.Pembangunan Jaya Ancol sesuai dengan akta perubahan No.33 tanggal 10 Juli 

1992 sehingga terjadi perubahan kepemilikan dan prosentase kepemilikan saham, 

yakni 20% dimiliki oleh PT.Pembangunan Jaya dan 80% dimiliki oleh Pemda 

DKI Jakarta. 

     Pada 2 Juli 2004 Ancol melakukan go public dengan mengganti statusnya 

menjadi PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk, dengan kepemilikan saham menjadi 

72% dimiliki oleh Pemda DKI Jakrta, 18% oleh PT.Pembangunan Jaya, dan 10% 

oleh masyarakat. Langkah go public tersebut dilakukan untuk lebih meningkatkan 

kinerja perusahaan, karena akan lebih terkontrol, terukur, efisien dan efektif 
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dengan tingkat profesionalisme yang tinggi serta menciptakan sebuah 

Good&Clean Governance. 

     PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk melakukan penggantian logo baru pada 10 

Juli  2005, perubahan tersebut dilakukan untuk memacu semangat dan budaya 

perusahaan secara keseluruhan. 

     Saat ini PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk memiliki tiga anak perusahaan 

antara lain PT.Taman Impian Jaya Ancol, PT.Seabreez Indonesia dan PT.Jaya 

Ancol.  

     PT.Taman Impian Jaya Ancol bergerak dalam bidang pariwisata dan telah 

beroperasi sejak tahun 1972, dengan kepemilikan saham atas anak perusahaan 

tersebut sebesar 99,99%. PT.Taman Impian Jaya Ancol saat ini mengelola pintu 

gerbang, taman dan pantai, dunia fantasi, kolam renang, pertunjukan binatang, 

penginapan wisata, dan penjualan merchandise. Kepemilikan saham atas PT. 

Seabreez Indonesia adalah sebesar 95,27%, dan PT.Seabreez Indonesia bergerak 

dalam bidang pariwisata, perdagangan dan jasa serta telah beroperasi sejak tahun 

1972. PT.Seabreez Indonesia saat ini mengelola penginapan wisata dan sarana 

transportasi di Kepulauan Seribu, penyewaan gudang dan stasiun pompa bensin, 

dan penjualan air minum dalam kemasan. PT Jaya Ancol bergerak di bidang 

perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertambangan, pertanian dan jasa. 

Sampai dengan tahun 2008, perusahaan ini belum beroperasi. Kepemilikan saham 

atas PT.Jaya Ancol adalah sebesar 99%. 
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4.1.2 Visi dan Misi PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk 

 Visi 

Menjadi perusahaan properti dan pengembang kawasan wisata terpadu, 

terbesar dan terbaik di Asia Tenggara yang memiliki jaringan terluas. 

 Misi 

Sebagai komunitas pembaharuan kehidupan masyarakat yang menjadi 

kebanggaan bangsa. Senantiasa menciptakan lingkungan kehidupan sosial 

yang lebih baik melalui sajian hiburan berkualitas yang berunsur seni, 

budaya dan pengetahuan dalam rangka mewujudkan komunitas 

pembaharuan kehidupan masyarakat yang menjadi kebanggaan bangsa 

     Sejalan dengan penetapan visi dan misi perusahaan, PT.Pembangunan Jaya 

Ancol,Tbk memiliki nilai inti (core values) yang melandasi budaya perusahaan 

meliputi integritas, belajar terus menerus, peduli dengan yang lain, berpikir 

kreatif, terpanggil dan bertanggung jawab. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk 

     Struktur organisasi sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan 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. 
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Gambar 4.1 Struktur organisasi 

 

 

  

     Terdapat tiga jenis struktur organisasi menurut Anthony (2005,117) antara lain 

struktur fungsional, struktur unit bisnis dan struktur matriks. Struktur organisasi 

yang digunakan oleh PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk adalah struktur 

fungsional, dimana di dalam organisasi manajer brtanggung jawab atas fungsi 

yang terspesialisasi. Berikut ini merupakan struktur organisasi PT.Pembangunan 

Jaya Ancol,Tbk. 

           

    

Board of 

Commisioners 

      

    

 

      

           

    

President Director 

 

 

    
 

   

 

      
 

 

 

 

   

    

 

Administration 

& 

HR Director 

 

Recreation,Resorts 

& 

Development 

Director 

 

Property 

Director 

 

Finance 

Director 

   

    

 

      
 

 

 

 

    

   
Internal 

Control 

Unit 

 

Administration 

& 

HR Division 

 

Recreation 

& 

Resorts 

Division 

 

Development 

Division 

 

Property 

Division 

 

Finance 

Division 

           Sumber : PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk  

 

4.1.4 Kegiatan Usaha PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk 

     Kegiatan usaha PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk terdiri dari dua kegiatan 

usaha yaitu usaha properti dan pariwisata. Kegiatan usaha utama 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk adalah dalam kegiatan usaha properti 

sedangkan kegiatan pariwisata dikelola oleh anak perusahaannya yaitu PT.Taman 

Board of Director 
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Impian Jaya Ancol,Tbk.  Usaha properti PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk 

memiliki kegiatan usaha yang meliputi pengembangan properti perumahan, 

perkantoran dan komersial. Sedangkan usaha pariwisata meliputi pengelolaan 

taman dan pantai, dunia fantasi, gelanggang renang ancol, gelanggang samudra 

ancol, sea world, putri duyung ancol,  serta usaha lain seperti marina, pasar seni 

ancol, pulau bidadari, hailai, padang golf dan bowling. 

     Selain kedua usaha tersebut PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk juga 

memberikan jasa konsultasi pembangunan untuk pengembangan usaha rekreasi. 

 

4.2 PENILAIAN AKTIVA TETAP YANG DILAKUKAN OLEH 

PT.PEMBANGUNAN JAYA ANCOL,Tbk. 

     Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI,2007) merupakan 

pedoman bagi perusahaan dalam penerapan akuntansi untuk aktiva tetap yang 

dimiliki oleh perusaahaan. Seperti halnya pada PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk, 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata dan properti ini menggunakan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI,2007) dalam penilaian dan 

pencatatan aktiva tetap yang dimilikinya. Berdasarkan revisi terhadap Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI,2007), perusahaan diperbolehkan 

memilih salah satu metode penilaian aktiva tetap yaitu model biaya atau model 

revaluasi. PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk tetap memilih model biaya dalam hal 

penilaian aktiva tetap yang dimilikinya karena terdapat beberapa alasan antara 

lain: pertama, penerapan metode revaluasi akan membuat perusahaan dikenakan 

pajak atas selisih positif antara nilai wajar dengan nilai buku aktiva tetap yang 
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dimiliki perusahaan pada tanggal revaluasi, manajemen PT.Pembangunan Jaya 

Ancol,Tb tidak menginginkan munculnya pajak tersebut. Menurut manajemen 

pajak itu atas keuntungan yang diperoleh perusahaan atas kenaikan nilai aktiva 

tetap tetapi tidak menghasilkan arus kas masuk bagi perusahaan. Kedua, 

penerapan metode revaluasi akan menyebabkan nilai aktiva tetap perusahaan 

menjadi terlalu tinggi padahal laba yang dihasilkan oleh perusahaan tidak terlalu 

besar, manajemen tidak ingin masyarakat beranggapan bahwa aset yang dimiliki 

perusahaan besar tetapi kinerja perusahaan kurang baik (laba yang dihasilkan 

tidak signifikan dengan aset yang dimiliki perusahaan). Seperti yang telah dibahas 

dalam landasan teori penelitian ini, jika perusahaan memilih model biaya dalam 

penilaian aktiva tetap yang dimilikinya maka aktiva tetap yang dicatat pada 

laporan neraca perusahaan adalah sebesar harga perolehan aktiva tetap dikurangi 

dengan akumulasi penyusutan. 

     Aktiva tetap yang dimiliki oleh PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk cukup besar 

nilainya. Pada 31 Desember 2008 jumlah aktiva tetap PT.Pembangunan Jaya 

Ancol,Tbk sebesar 30% dari jumlah aset keseluruhan yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut (lampiran 2). 

     Cordova tower merupakan salah satu aktiva tetap yang dimiliki 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk berupa bangunan yang dibangun sendiri oleh 

perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan atau sebagai 

kantor bagi perusahaan tersebut. Perusahaan juga menyewakan beberapa bagian 

dari gedung tersebut kepada pihak luar seperti PT.Bank Central Asia,Tbk, 

Profindo Graha Fiesta, Royal Brunei, PT.Kasadasa Persada dan PT.Asia Kaolin 
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Raya. Selain itu lantai paling atas atau lantai delapan dari Cordova Tower berupa 

hall yang disewakan untuk berbagai acara seperti pernikahan atau acara-acara 

pertemuan lainnya. Cordova Tower ini dibangun sejak tahun 2001 dan siap 

dipakai oleh PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk sejak 1 Oktober 2002. 

     Berikut ini adalah penilaian dan pelaporan Cordova Tower yang dilakukan 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk 

Nilai Perolehan Cordova Tower : Rp20,397,421,944 

Masa Manfaat : 15 tahun 

Beban Penyusutan (Rp20,397,421,944 / 15 tahun) : Rp1,359,828,130 

Akumulasi Penyusutan 1 Oktober 2002-31 Desember 2008 : Rp8,498,925,810 

[( Rp1,359,828,130 x 3/12 tahun) + (Rp1,359,828,130 x 6 

tahun)] 

  Nilai Buku per 31 Desember 2008 : Rp11,898,496,134 

 

     Dari data penilaian dan pelaporan Cordova Tower di atas dapat disimpulkan 

bahwa PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk telah menerapkan penilaian aktiva tetap 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (IAI,2007) dengan 

baik tetapi perusahaan tidak menerapkan impairment test sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.48 (IAI,2007). Metode penilaian 

aktiva tetap yang digunakan oleh PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk adalah model 

biaya, dengan metode itu aktiva tetap dilaporkan sebesar nilai perolehan aktiva 

dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk 

telah melaporkan nilai Cordova Tower sesuai dengan model biaya dalam 
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16. Dengan metode biaya maka nilai 

Cordova Tower yang dilaporkan pada 31 Desember 2008 adalah sebesar 

Rp11,898,496,134, nilai tersebut berasal dari nilai perolehan Cordova Tower 

sebesar Rp20,397,421,944 dikurangi dengan akumulasi penyusutan selama enam 

tahun tiga bulan atau dari 1 Oktober 2002 sampai dengan 31 Desember 2008 

sebesar Rp8,498,925,810. Apabila perusahaan menerapkan impairment test maka 

perusahaan terlebih dahulu harus menghitung nilai wajar gedung cordova tower 

tersebut. Jika berdasarkan hasil impairment test nilai wajar lebih besar dari nilai 

buku gedung pada 31 Desember 2008 yaitu sebesar Rp11,898,496,134 maka tidak 

terjadi penurunan nilai sehingga nilai gedung yang harus disajikan dalam laporan 

keuangan perusahaan pada 31 Desember 2008 sebesar nilai buku gedung tersebut. 

Sedangkan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai buku gedung maka terjadi 

penurunan nilai (impairment) sehingga nilai gedung cordova tower yang harus 

disajikan dalam laporan keuangan perusahaan pada 31 Desember 2008 sebesar 

nilai wajar dari perhitungan impairment test. 

 

4.3 PENERAPAN FAIR VALUE BASED PADA AKTIVA TETAP 

PT.PEMBANGUNAN JAYA ANCOL,Tbk 

4.3.1 Perhitungan Fair Value Based 

     Fair value based atau model revaluasi merupakan salah satu metode penilaian 

aktiva tetap yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 

(IAI,2007). Berdasarkan fair value based nilai aktiva tetap dicatat sebesar nilai 

wajar dari aktiva tetap pada tanggal pelaporan dikurangi dengan akumulasi 
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depresiasi dan akumulasi penurunan nilai. Perhitungan nilai wajar itu dilakukan 

oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional (IAI,2007:16.32). Di Indonesia 

penilai yang dimaksud adalah Masyarakat Asosiasi Profesi Penilai Indonesia 

(MAPPI). Dalam penelitian ini peneliti mencoba menghitung nilai wajar dengan 

menggunakan perhitungan nilai pakai dari aktiva tetap. Nilai wajar Cordova 

Tower 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 : 

Nilai 

Wajar 
= 

Taksiran Arus Kas 

Masa Depan 
X 

Faktor Nilai Tunai dengan 

Tarif Diskonto x% 

 

      Berdasarkan dengan rumus di atas maka terdapat empat langkah untuk 

menentukan nilai wajar dari Cordova Tower, yaitu: 

1. Menghitung taksiran arus kas masuk dari Cordova Tower. 

2. Menghitung taksiran arus kas keluar dari Cordova Tower. 

3. Menghitung taksiran arus kas masa depan dari Cordova Tower. 

4. Menghitung nilai wajar dari Cordova Tower. 

 

     Langkah pertama untuk menghitung nilai wajar Cordova Tower pada 31 

Desember 2008 adalah menghitung taksiran arus kas masuk selama satu tahun. 

Taksiran arus kas masuk diperoleh dari proyeksi pendapatan kotor selama satu 

tahun. Proyeksi pendapatan kotor ini berasal dari proyeksi pendapatan sewa dari 

Cordova Tower selama satu tahun.  
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     Berikut ini tabel proyeksi pendapatan sewa Cordova Tower selama satu tahun. 

 

Tabel 4.1 Proyeksi pendapatan kotor cordova tower 

Ruangan 
Harga sewa  

Service 

Charge  
Luas 

Ruangan 

(m2) 

Jumlah 

sewa 

Total Pendapatan 

Sewa  

(Rp/m2/bln) (Rp/m2/bln) 

dlm 1 

tahun (dalam Rupiah) 

Basement 13,795.00 0.00 274.76 12 bulan 45,483,770.40  

Galeri ATM 300,000.00 33,000.00 34.02 12 bulan 135,943,920.00  

Gedung Merah 45,000.00 27,500.00 85.44 12 bulan 74,332,800.00  

Lantai 1 100,000.00 35,000.00 915.82 12 bulan 1,483,628,400.00  

Lantai 2 60,000.00 35,000.00 841.15 12 bulan 958,911,000.00  

Lantai 3 60,000.00 35,000.00 964.78 12 bulan 1,099,849,200.00  

Lantai 4 60,000.00 35,000.00 1,089.85 12 bulan 1,242,429,000.00  

Lantai 5 60,000.00 35,000.00 1,044.70 12 bulan 1,190,958,000.00  

Lantai 6 60,000.00 35,000.00 1,072.52 12 bulan 1,222,672,800.00  

Lantai 7 60,000.00 35,000.00 1,016.24 12 bulan 1,158,513,600.00  

Roof Top 300,000.00 0.00 687.23 40 kali 8,246,760,000.00  

Total Pendapatan Sewa Sebelum Kekosongan     16,859,482,490.40  

Kekosongan (Tingkat Kekosongan 15%) 

 

    (2,588,010,145.56) 

Total Pendapatan Sewa Sebelum Diskon  

 

14,271,472,344.84 

Diskon 5%           (713,573,617.24)  

Total Pendapatan Kotor     13,557,898,727.60  

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

     Dari tabel 4.1 mengenai proyeksi pendapatan kotor Cordova Tower maka 

diperoleh proyeksi pendapatan kotor sebesar Rp 13,557,898,727.60, proyeksi 

pendapatan kotor itu diperoleh dengan cara menghitung terlebih dahulu total 

pendapatan sewa dari Cordova Tower kemudian dikurangkan dengan proyeksi 

kekosongan atas gedung Cordova Tower tersebut. 
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     Total pendapatan sewa Cordova Tower diperoleh dengan cara menjumlahkan 

pendapatan sewa untuk setiap lantai yang ada di gedung Cordova Tower. 

Pendapatan sewa per lantai terdiri dari harga sewa dan service charge, service 

charge merupakan biaya yang dibebankan kepada penyewa untuk penyambungan 

dan pemakaian pesawat telepon dan listrik selama masa sewa-menyewa. Dalam 

hal pemakaian penerangan tersebut penyewa diberi batas pemakaian 24 jam setiap 

hari kerja yaitu dari hari senin sampai dengan jumat, apabila melebihi batas 

tersebut atau penyewa menggunakan listrik di luar jam kerja maka penyewa akan 

dikenakan overtime cost. Untuk roof top tidak dikenakan service charge karena 

penyewaan roof top ini tidak sama halnya dengan penyewaan bagian gedung 

lainnya seperti lantai satu sampai dengan lantai tujuh yang digunakan untuk 

kantor bagi penyewa. Penyewaan roof top ini hanya dalam waktu kurang dari 12 

jam per hari dan hanya terjadi sekitar empat kali dalam sebulan sehingga 

perusahaan tidak mengenakan biaya service charge, sedangkan penggunaan lantai 

satu sampai dengan lantai tujuh sesuai dengan jam kerja kantor yaitu delapan jam 

dalam satu hari dan dalam satu minggu terdapat lima hari kerja sehingga dalam 

satu bulan penggunaan area tersebut sekitar 20 kali. 

     Dalam hal penyewaan roof top, peneliti mengestimasi jumlah penyewaan roof 

top dalam satu tahun adalah sebanyak 40 kali. Estimasi itu dengan alasan bahwa 

dalam satu bulan terjadi penyewaan roof top sebanyak kurang lebih empat kali, 

dengan estimasi bahwa penyewa tidak melakukan sewa-menyewa seluas area 

maksimal yang disewakan. 
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     PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk memberikan diskon kepada penyewa 

maksimal 20% dengan persyaratan sebagai berikut: penyewa mengajukan 

perjanjian sewa-menyewa minimal dua tahun, area sewa minimal 100 meter 

persegi, penyewa berdomisili di perumahan Ancol Barat dan Ancol Timur dan 

penyewa merupakan mitra kerjasama PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk dan anak 

perusahaan. Dari surat perjanjian sewa-menyewa antara PT.Pembangunan Jaya 

Ancol,Tbk dan penyewa yang ada, maka peneliti mengestimasi selama tahun 2008 

secara keseluruhan terdapat diskon yang diberikan sebesar 5% karena rata-rata 

penyewa melakukan perjanjian sewa-menyewa antara dua sampai dengan tiga 

tahun.  

     Berdasarkan data tingkat hunian PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk terdapat 

tingkat kekosongan secara keseluruhan dari gedung Cordova Tower atau 

available space Cordova Tower sebesar 16,76%. Oleh karena itu, peneliti 

mengestimasi besarnya kekosongan dari gedung Cordova Tower adalah 15% dari 

total seluruh lantai pada gedung (basement, lantai satu sampai dengan lantai tujuh 

dan roof top) Cordova Tower yang disewakan untuk perkantoran. Galeri ATM 

(Automatic Teller Machine) yang berada pada bagian depan gedung Cordova 

Tower ini tersedia enam ruangan untuk disewakan, berdasarkan data tingkat 

hunian yang ada terdapat dua ruangan yang telah disewakan untuk ATM 

(Automatic Teller Machine) Bank Cental Asia dan ATM (Automatic Teller 

Machine) Bank Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, peneliti membuat estimasi 

kekosongan galeri ATM sebanyak empat ruangan dari enam ruangan yang ada. 

Berdasarkan data tingkat hunian perusahaan, tidak terdapat ruangan kosong atau 
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available space untuk gedung merah. Dari data yang ada gedung merah tersebut 

disewa oleh PT.Hasindo seluas 85.44m
2
, yaitu sebesar luas total dari gedung 

merah tersebut. Oleh karena itu peneliti tidak membuat estimasi kekosongan dari 

gedung merah tersebut. 

     Total estimasi kekosongan pada tabel 4.1 itu mengurangi jumlah total 

pendapatan sewa yang diterima perusahaan, karena dengan adanya kekosongan 

tersebut perusahaan tidak mendapatkan pendapatan sewa sehingga mengurangi 

total estimasi pendapatan sewa perusahaan tersebut. 

 

     Langkah kedua untuk mendapatkan nilai wajar dari Cordova Tower pada 31 

Desember 2008 adalah dengan menghitung taksiran arus kas keluar dari Cordova 

Tower. Taksiran arus kas keluar diperoleh dari biaya operasional gedung Cordova 

Tower selama satu tahun. Biaya operasional tersebut adalah biaya-biaya terkait 

dengan operasional gedung Cordova Tower selama satu tahun baik berupa biaya 

variabel, biaya tetap maupun cadangan penggantian.  
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     Berikut ini adalah biaya operasional gedung Cordova Tower selama satu tahun. 

 

Tabel 4.2 Biaya operasional cordova tower 

    (dalam Rupiah) 

1. Biaya Variabel     

Beban Gaji    941,314,670.00 

Biaya Listrik (Lampiran 6)   1,520,812,696.00  

Biaya Air (Lampiran 7)   113,946,040.00  

Biaya Marketing 

 

0.00 

Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan (Lampiran 8)   3,372,759,009.00  

Total Biaya Variabel   5,948,832,415.00  

      

2. Biaya Tetap     

Biaya Asuransi     

−Asuransi Kebakaran (Rp 5,288/bulan) 63,456.00    

−Asuransi Gempa Bumi (Rp 8,389,958/bulan) 100,679,496.00    

  Total Biaya Asuransi   100,742,952.00  

Pajak Bumi dan Bangunan (Lampiran 9)   286,908,870.00  

Total Biaya Tetap   387,651,822.00  

      

3. Cadangan untuk Penggantian     

Penggantian Bagian Gedung   0.00  

Total Cadangan untuk Penggantian   0.00  

      

Total Biaya Operasional   6,336,484,237.00   

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

     Dari tabel 4.2 diperoleh total biaya operasional Cordova Tower selama satu 

tahun adalah sebesar Rp 6,336,484,237.00. Secara umum biaya operasional 
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gedung tersebut terdiri dari biaya variabel, biaya tetap dan cadangan untuk 

penggantian.  

     Biaya tetap yang dikeluarkan PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk terdiri dari 

biaya asuransi dan pajak bumi bangunan, kedua biaya tersebut digolongkan ke 

dalam biaya tetap karena jumlah biaya tersebut tetap setiap tahunnya.  

     Biaya variabel terdiri dari biaya gaji, biaya listrik, biaya air, biaya marketing 

dan biaya pemeliharaan dan perbaikan. Kelima biaya tersebut termasuk biaya 

variabel karena jumlah yang dikeluarkan tiap tahunnya berbeda-beda tergantung 

pemakaian maupun  kinerja dari pegawainya. Beban gaji yang dimaksud di dalam 

tabel 4.2 adalah beban gaji yang dikeluarkan PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk 

untuk bagian pengelola gedung Cordova Tower, yaitu yang terdiri dari gaji pokok 

dan bonus bagi pegawai pada bagian pengelola gedung Cordova Tower. Untuk 

biaya listrik dan air jumlahnya tergantung dari pemakaian listrik atau air pada 

gedung Cordova Tower tersebut selama satu tahun. Pada tabel 4.2 di atas 

diperoleh biaya pemasaran adalah nol rupiah, hal ini disebabkan oleh tidak adanya 

biaya pemasaran yang dikeluarkan PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk atas 

Cordova Tower. Dalam rangka pemasaran, PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk 

hanya memberitahukan kepada rekan bisnis serta penghuni komplek perumahan 

di Ancol sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan. Biaya pemeliharaan dan 

perbaikan terdiri dari biaya pemeliharaan gedung Cordova Tower berserta 

perlengkapan yang ada dalam gedung tersebut, biaya pemeliharaan taman pada 

bagian depan Cordova Tower serta biaya tenaga kerja kebersihan atau cleaning 
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service yang telah memberikan jasanya dalam pemeliharaan gedung Cordova 

Tower. 

     Pada tabel 4.2 terdapat biaya cadangan untuk penggantian, biaya tersebut 

merupakan cadangan biaya untuk penggantian atau biaya yang sudah disisihkan 

oleh PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk untuk penggantian bagian bangunan dari 

Cordova Tower dan penggantian peralatan yang terdapat pada gedung tersebut. 

Pada tabel 4.2 terlihat bahwa biaya cadangan untuk penggantian besarnya nol 

rupiah, karena PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk tidak membuat penyisihan biaya 

untuk penggantian bagian bangunan maupun peralatan dari gedung Cordova 

Tower. Dalam hal pengeluaran biaya untuk perbaikan beberapa bagian bangunan 

maupun peralatan seperti atap gedung dan air conditioner (AC), perusahaan 

mengeluarkan kas pada saat terjadinya kerusakan tanpa adanya pencadangan 

biaya terlebih dahulu. Oleh karena itu biaya untuk perbaikan tersebut tidak 

termasuk ke dalam kelompok biaya cadangan untuk penggantian. 

 

     Langkah ketiga dalam menghitung nilai wajar gedung Cordova Tower pada 31 

Desember 2008 adalah menghitung taksiran arus kas masa depan dari gedung 

Cordova Tower. Rumus untuk memperoleh proyeksi pendapatan bersih adalah 

sebagai berikut: 

Taksiran Arus 

Kas Masa Depan 
= 

Taksiran Arus 

Kas Masuk 
- 

Taksiran Arus Kas 

Keluar 
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     Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh taksiran arus kas masa depan dari 

gedung Cordova Tower adalah sebagai berikut: 

Taksiran Arus Kas 

Masa Depan 
= 

Taksiran Arus Kas 

Masuk 
- 

Taksiran Arus Kas 

Keluar 

    

  

  = Rp 13,557,898,727.60 - Rp 6,336,484,237.00 

  

  
 

  

  = Rp 7,221,414,490.60      

      

     Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh taksiran arus kas masa depan dari 

gedung Cordova Tower sebesar Rp 7,221,414,490.60. Taksiran arus kas tersebut 

merupakan taksiran arus kas selama satu tahun. 

 

     Langkah terakhir adalah perhitungan nilai wajar gedung Cordova Tower pada 

31 Desember 2008. Nilai wajar tersebut diperoleh dengan cara mengdiskontokan 

taksiran arus kas masa depan gedung Cordova Tower selama masa manfaatnya. 

Tarif diskonto yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat suku bunga 

Surat Berharga Indonesia (SBI) pada tanggal revaluasi gedung tersebut yaitu 31 

Desember 2008. Penggunaan tingkat suku bunga Surat Berharga Indonesia (SBI) 

sebagai tarif diskonto karena sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No.48 tarif diskonto berdasarkan tarif diskonto pasar tidak tergantung 

pada tarif diskonto yang mempertimbangkan jenis pendanaan untuk gedung 

Cordova Tower.  
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     Berikut ini adalah perhitungan nilai wajar gedung Cordova Tower pada 31 

Desember 2008. 

 

Tabel 4.3 Perhitungan nilai pakai gedung cordova tower pada 31 Desember 2008 

Tahun 
Arus Kas Masa 

Depan  

Nilai Tunai 

dengan Tarif 

Diskonto 

9.25%/tahun 

Arus Kas di Masa 

Depan 

Didiskontokan 

1 Januari 2009 7,221,414,490.60  1.00000 7,221,414,491 

1 Januari 2010 7,221,414,490.60  0.91533 6,609,990,380 

1 Januari 2011 7,221,414,490.60  0.83783 6,050,334,444 

1 Januari 2012 7,221,414,490.60  0.76689 5,538,063,565 

1 Januari 2013 7,221,414,490.60  0.70196 5,069,165,734 

1 Januari 2014 7,221,414,490.60  0.64253 4,639,968,635 

1 Januari 2015 7,221,414,490.60  0.58813 4,247,110,879 

1 Januari 2016 7,221,414,490.60  0.53833 3,887,515,679 

1 Januari 2017 5,416,060,867.95  0.49275 2,668,775,066 

Nilai Pakai     45,932,338,873 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

     Tingkat diskonto pada tabel 4.3 merupakan tingkat 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 gedung Cordova Tower karena untuk mendapatkan nilai tersebut peneliti 

harus mengkaji lebih dalam mengenai resiko dari gedung tersebut. Oleh karena itu 

dalam penetapan faktor resiko diabaikan sehingga hanya menggunakan suku 

bunga SBI pada 31 Desember 2008 yaitu sebesar 9,25%. 

     Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai wajar gedung Cordova Tower 

adalah sebesar Rp 45,932,338,873. Gedung Cordova Tower tersebut telah siap 
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digunakan atau diperoleh pada 1 Oktober 2002 sehingga sisa masa manfaat dari 

gedung tersebut pada 31 Desember 2008 adalah delapan tahun sembilan bulan. 

Oleh karena itu proyeksi arus kas dari gedung Cordova Tower pada tahun 2017 

sebesar Rp 5,416,060,867.95. Proyeksi arus kas pada tahun 2017 tersebut berasal 

dari sembilan per 12 dari proyeksi arus kas selama satu tahun sebesar 

Rp7,221,414,490.60. 

 

4.3.2. Penyesuaian atas penerapan fair value based 

     Penerapan fair value based dalam penilaian aktiva tetap akan memberikan 

dampak terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan karena adanya 

perbedaan nilai buku aktiva tetap dengan nilai wajar aktiva tetap pada saat 

pelaporan sehingga perusahaan harus melakukan penyesuaian atas adanya 

perbedaan tersebut. Berdasarkan perhitungan dalam penelitian ini diperoleh nilai 

buku gedung Cordova Tower pada 31 Desember 2008 adalah sebesar 

Rp11,898,496,134 dan nilai wajar dari gedung Cordova Tower tersebut pada 31 

Desember 2008 adalah sebesar Rp 45,932,338,873. Dari hasil perhitungan nilai 

buku dan nilai wajar gedung Cordova Tower pada 31 Desember 2008 maka 

terdapat selisih sebesar Rp 34,033,842,739, selisih tersebut merupakan selisih 

surplus revaluasi karena nilai wajar gedung Cordova Tower pada 31 Desember 

2008 lebih besar dibandingkan nilai buku gedung tersebut. 

     Pada bab sebelumnya (bab 2) telah dijelaskan bahwa pencatatan revaluasi 

dapat dilakukan dengan dua cara antara lain: (1) Teknik eliminasi terhadap nilai 
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bruto aktiva dan nilai tercatat disajikan kembali dan (2) Teknik penyajian kembali 

dilakukan secara proporsional terhadap nilai bruto aktiva. 

     Berdasarkan teknik yang pertama yaitu eliminasi terhadap nilai bruto aktiva 

dan nilai tercatat disajikan kembali perusahaan harus membuat dua jurnal pada 31 

Desember 2008 untuk pencatatan revaluasi tersebut. Kedua jurnal itu antara lain 

jurnal mengeliminasi akumulasi depresiasi bangunan yang direvaluasi dan jurnal 

mencatat revaluasi atas bangunan yang dimilikinya. Berikut ini jurnal yang harus 

dibuat oleh PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk untuk mencatat revaluasi atas 

gedung Cordova Tower. 

 

3. Jurnal mengeliminasi akumulasi depresiasi bangunan. 

 Akumulasi Depresiasi-Bangunan Rp8,498,925,810 

  Bangunan Rp8,498,925,810 

     Akumulasi depresiasi yang dicatat pada jurnal di atas adalah sebesar akumulasi 

depresiasi gedung Cordova Tower sampai dengan 31 Desember 2008. 

 

4. Jurnal mencatat revaluasi atas bangunan. 

 Bangunan Rp 34,033,842,739 

  Revaluasi Surplus Rp 34,033,842,739 

     Nilai yang dicatat pada jurnal untuk mencatat revaluasi atas bangunan di atas 

adalah sebesar selisih antara nilai buku dengan nilai wajar gedung Cordova Tower 

pada 31 Desember 2008. 
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     Berdasarkan teknik kedua yaitu penyajian kembali dilakukan secara 

proporsional terhadap nilai bruto aktiva perusahaan harus membuat jurnal 

penyesuaian pada 31 Desember 2008 dengan terlebih dahulu membuat 

perhitungan dampak revaluasi secara proporsional terhadap nilai bruto dan 

akumulasi penyusutan gedung Cordova Tower.  

     Berikut ini perhitungan dampak revaluasi secara proporsional terhadap nilai 

bruto dan akumulasi penyusutan gedung Cordova Tower. 

 

Tabel 4.4 Perhitungan dampak revaluasi dengan penyajian kembali secara proporsional 

  

Original Cost 

(dalam Rp)   

Revaluation 

(dalam Rp)   

Total  

(dalam Rp)   % 

Gross Carrying 

amount 
20,397,421,944 + 58,343,730,410 = 78,741,152,354 

 

100 

Accumulated 

Depreciation 
8,498,925,810 + 24,309,887,671 = 32,808,813,481 

 

41.67 

Net Carrying 

amount 
11,898,496,134 +  34,033,842,739 = 45,932,338,873 

 

58.33 

                

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

     Pada tabel 4.4 untuk mendapatkan selisih revaluasi terlebih dahulu 

menentukan persentase yang terdapat pada kolom lima, persentase tersebut 

diperoleh dengan membagi nilai buku bersih atau net carrying amount dengan 

nilai buku kotor atau gross carrying amount. Setelah memperoleh persentase net 

carrying amount terhadap gross carrying amount sebesar 58.33% maka akan 

diperoleh persentase accumulated depreciation terhadap gross carrying amount 

sebesar 41.67% yang berasal dari 100% dikurangi dengan 58.33%. Nilai revaluasi 

untuk net carrying amount pada kolom tiga baris empat sebesar 
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Rp34,033,842,739 merupakan selisih antara nilai wajar dengan nilai buku gedung 

Cordova Tower pada 31 Desember 2008. Nilai revaluasi untuk gross carrying 

amount sebesar Rp58,343,730,410 diperoleh dengan cara membagi nilai revaluasi 

untuk net carrying amount dengan persentase net carrying amount yaitu 

Rp34,033,842,739 dibagi dengan 58.33% dan nilai revaluasi untuk accumulated 

depreciation sebesar Rp24,309,887,671 merupakan selisih nilai revaluasi antara 

gross carrying amount dan net carrying amount. Nilai pada kolom total 

merupakan jumlah antara original cost dan revaluation. Total net carrying 

amount pada tabel 4.4 di atas merupakan nilai wajar gedung Cordova Tower pada 

31 Desember 2008. 

     Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk 

harus membuat jurnal untuk mencatat revaluasi atas nilai aktiva tetap yang 

dimilikinya, jurnal tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Bangunan (Cordova Tower)  Rp58,343,730,410 

 Akumulasi Depresiasi-Bangunan Rp 24,309,887,671 

 Surplus Revaluasi  Rp 34,033,842,739 

 

4.4. DAMPAK PENERAPAN FAIR VALUE BASED TERHADAP 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 
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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 lebih kecil daripada nilai buku aktiva tetap. Pada 

31 Desember 2008 PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk mengalami surplus 

revaluasi. Surplus revaluasi tersebut akan memberikan dampak pada laporan 

keuangan yang disajikan PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk.  

     Berikut ini merupakan dampak penerapan model revaluasi atau fair value 

based dalam penilaian aktiva tetap yang menyebabkan munculnya surplus 

revaluasi. 

 

Tabel 4.5 Dampak Kenaikan Nilai Cordova Tower terhadap Laporan Keuangan 

Dampak terhadap: 

Perubahan 

(Naik/Turun) Nominal Perubahan 

Aset Naik Rp 34,033,842,739 

Liabilities  Tetap - 

Ekuitas  Naik Rp 34,033,842,739 

Laba/Rugi  Tetap - 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

     Berdasarkan tabel 4.5 mengenai dampak kenaikan nilai Cordova Tower 

terhadap laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan nilai 

Cordova Tower pada 31 Desember 2008 sebesar Rp 34,033,842,739, kenaikan 

tersebut berasal dari selisih nilai wajar gedung Cordova Tower pada 31 Desember 

2008 sebesar Rp 45,932,338,873 dengan nilai buku gedung Cordova Tower pada 

31 Desember 2008 yaitu sebesar Rp 11,898,496,134. Kenaikan nilai gedung 
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Cordova Tower tersebut berdampak terhadap kenaikan aset dan ekuitas 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk sebesar surplus revaluasi yaitu 

Rp34,033,842,739. Surplus revaluasi tersebut tidak memberikan dampak terhadap 

laporan laba rugi perusahaan karena nilai surplus revaluasi tidak dicatat dalam 

laporan laba rugi dan langsung disesuaikan terhadap ekuitas perusahaan yaitu 

pada bagian laba ditahan atau retained earnings. 

     Selisih revaluasi aktiva tetap tersebut juga berdampak terhadap pajak yang 

harus dibayarkan oleh perusahaan. Surplus revaluasi sebesar Rp34,033,842,739 

memberikan dampak terhadap perusahaan berupa pajak penghasilan yang bersifat 

final sebesar 10% dari surplus revaluasi tersebut. Jadi penerapan fair value based 

terhadap penilaian gedung Cordova Tower menyebabkan munculnya pajak 

penghasilan final bagi PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk sebesar 

Rp3,403,384,273.90. Pajak penghasilan final tersebut harus dibayar oleh 

perusahaan pada tahun dilakukannya revaluasi atas gedung Cordova Tower yaitu 

tahun 2008 dan tidak menghasilkan hutang pajak tangguhan yang bisa dibalik di 

tahun berikutnya bila nilai gedung Cordova Tower mengalami penurunan. Beban 

pajak atas surplus revaluasi tidak termasuk dalam current operating income, 

beban pajak tersebut dicatat dalam other comprehensive income (OCI). Jadi 

adanya beban pajak akibat surplus revaluasi dari gedung Cordova Tower tidak 

berpengaruh terhadap current operating income sehingga tidak berpengaruh juga 

terhadap penilaian kinerja manajemen. 

     Selain itu penerapan model revaluasi terhadap aktiva tetap akan berdampak 

terhadap kinerja perusahaan dilihat dari likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas. 
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Penerapan model revaluasi pada PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk 

mengakibatkan nilai aktiva tetap mengalami kenaikan sebesar Rp34,033,842,739. 

Kenaikan tersebut merupakan surplus revaluasi yang akan langsung disesuaikan 

terhadap ekuitas pada bagian laba ditahan. Jika dilihat dari sisi likuiditas, 

penerapan model revaluasi tidak mempengaruhi likuiditas perusahaan karena 

penerapan model revaluasi tersebut tidak berpengaruh terhadap aset lancar atau 

current asset perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai kewajiban 

jangka pendek perusahaan. Penerapan model revaluasi terhadap PT.Pembangunan 

Jaya Ancol,Tbk dapat menurunkan profitabilitas perusahaan karena dengan 

dilakukannya revaluasi tersebut nilai gedung cordova tower mengalami kenaikan 

sebesar Rp34,033,842,739. Kenaikan nilai gedung tersebut maka akan 

menyebabkan beban depresiasi gedung menjadi lebih tinggi sehingga laba bersih 

perusahaan menjadi lebih rendah. Debt equity ratio (DER) merupakan salah satu 

rasio yang menggambarkan solvabilitas perusahaan. Penerapan model revaluasi 

tersebut mengakibatkan munculnya surplus revaluasi yang berdampak terhadap 

kenaikan struktur modal sendiri perusahaan yaitu pada bagian laba ditahan. 

Kenaikan struktur modal sendiri menyebabkan solvabilitas perusahaan menjadi 

lebih baik karena rasio hutang terhadap ekuitas perusahaan membaik, dengan 

kenaikan struktur modal sendiri meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 

melunasi kewajiban jangka panjangnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

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 fair value based 

pada penilaian aktiva tetap PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk khususnya penilaian 

gedung Cordova Tower. Berikut ini beberapa kesimpulan dari hasil penulisan 

skripsi ini. 

1. Penilaian aktiva tetap yang dilakukan oleh PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16. 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk menggunakan model biaya dalam hal 

penilaian aktiva tetap yang dimilikinya tetapi perusahaan tidak menerapkan 

impairment test sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No.48. 

2. Berdasarkan metode biaya nilai gedung Cordova Tower yang dilaporkan pada 

31 Desember 2008 adalah sebesar Rp11,898,496,134 

3. Berdasarkan metode revaluasi atau fair value based nilai gedung Cordova 

Tower pada 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 45,932,338,873.00 sehingga 

terdapat selisih surplus revaluasi sebesar Rp34,033,842,739.00. 
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4. Surplus revaluasi sebesar Rp34,033,842,739.00 memberikan dampak terhadap 

laporan keuangan yang disajikan yaitu aset dan ekuitas yang dilaporkan 

mengalami kenaikan sebesar surplus revaluasi tersebut pada 31 Desember 

2008. Selain itu surplus revaluasi memberikan dampak terhadap pajak yang 

harus dibayar oleh perusahaan berupa pajak penghasilan final sebesar 

Rp3,403,384,273.90. Pajak atas surplus revaluasi tersebut tidak termasuk 

dalam current operating income tetapi dicatat pada other comprehensive 

income (OCI) sehingga tidak berpengaruh terhadap penilaian kinerja 

manajemen. 

5. Penerapan fair value based memberikan dampak terhadap profitabilitas dan 

solvabilitas perusahaan tetapi tidak berdampak terhadap likuiditas perusahaan. 

Kenaikan nilai aktiva tetap akibat revaluasi menurunkan profitabilitas 

perusahaan dan meningkatkan struktur modal sendiri perusahaan yang 

berdampak pada solvabilitas perusahaan menjadi lebih baik. 

 

5.2. SARAN 

     Adapun saran – saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak manajemen 

PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak 

perusahaan sebagai berikut: 

1. PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk sebaiknya menerapkan metode revaluasi 

atau fair value based dalam penilaian aktiva tetap yang dimilikinya agar nilai 
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aktiva tetap yang dilaporkan atau kualitas laporan keuangan secara 

keseluruhan menjadi lebih relevan. 

2. Penerapan fair value based atau metode revaluasi tersebut sebaiknya 

dilakukan apabila sistem perpajakan di Indonesia telah mendukung standar 

akuntansi atas penilaian aktiva tetap tersebut sehingga perusahaan tidak perlu 

membayar pajak final atas surplus revaluasi akibat penggunaan metode 

revaluasi. 
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Lampiran 1 Surat Pernyataan Pelaksanaan Riset Pada PT.Pembangunan Jaya 

Ancol,Tbk 

 

 

Analisis Penerapan..., Perwita Sari, Ak.-Ibs, 2009



Lampiran 2 Neraca PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk per 31 Desember 

2008 
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Lampiran 3 Data nilai buku gedung cordova tower PT.Pembangunan Jaya Ancol,Tbk pada 31 Desember 2008 
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Lampiran 4 Daftar harga sewa ruangan pada gedung cordova tower 

 

      Sewa Ruang 

     

      Sewa Ruang Kantor Harga* (Rp/m2/bln) Keterangan 

   Main Building:     

   − Basement 13,795 Kantin 

   − Lantai 1 100,000 Kantor 

   − Lantai 2 s.d 4 60,000 Kantor 

   Gedung Merah     

   − Lantai 1 300,000 Butik ATM 

   − Lantai 2 45,000 Kantor 

   (*) Harga belum termasuk PPN 

    

      Service Charge Harga* (Rp/m2/bln) Keterangan 

   Main Building:     

   − Basement 0   

   − Lantai 1 35,000   

   − Lantai 2 35,000   

   − Lantai 3 35,000   

   Gedung Merah     

   − Lantai 1 33,000   

   − Lantai 2 27,500   

   (*) Harga belum termasuk PPN 

    

      Sewa Space Tower Harga* (Rp/m2/bln) Keterangan 

   − Roof Top 300,000 Tower 

   (*) Harga belum termasuk PPN 

    

      Discount 

     Pemberian discount sebesar-besarnya 20% dari harga sewa diberikan dengan kondisi: 

− penyewa untuk sewa minimal 2 tahun 

    − penyewa dengan area sewa minimal 100m2 

   − penyewa yang berdomisili di Perumahan Ancol Barat dan Ancol Timur yang dibuktikan 

dengan tanda pengenal KTP 

− mitra kerjasama Perseroan, PT Taman Impian Jaya Ancol, dan anak-anak perusahaannya 
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Lampiran 5  Daftar luas ruangan gedung cordova tower 
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Lampiran 6 Rincian biaya listrik gedung cordova tower selama tahun 2008 
 No Keterangan  Luas Biaya Listrik (Rp) 

  1 Corporate Secretary 957.14 168,951,378 

  2 Dept.Administrasi 185.91 244,750,342 

  3 Dept.Pembangunan Properti 424.6 42,037,010 

  4 Dept.Perencanaan Properti 498.55 65,654,445 

  5 Div.Keuangan 742.88 277,346,687 

  6 SPI 277.98 38,403,307 

  7 Dept.SDM 351.16 44,958,944 

  8 Dept.SIM 239.04 152,468,208 

  9 Dept.Hukum 148.35 20,969,608 

  10 Dept.Pengembangan Properti 250.4 205,333,800 

  11 Dept.Investasi Properti 2702.59 167,454,852 

  12 Dept.Pengelolaan Properti 250.4 78,850,408 

  13 Dept.Anak Usaha 174.88 13,633,707 

    TOTAL 7203.88 1,520,812,696 

  

      

      

      

      Lampiran 7 Rincian biaya air gedung cordova tower selama tahun 2008 
 No Keterangan  Luas Biaya Air (Rp) 

  1 Corporate Secretary 957.14 15,139,385 

  2 Dept.Administrasi 185.91 2,940,597 

  3 Dept.Pembangunan Properti 424.6 6,716,032 

  4 Dept.Perencanaan Properti 498.55 7,885,722 

  5 Div.Keuangan 742.88 11,750,367 

  6 SPI 277.98 4,396,897 

  7 Dept.SDM 351.16 5,554,408 

  8 Dept.SIM 239.04 3,780,971 

  9 Dept.Hukum 148.35 2,346,499 

  10 Dept.Pengembangan Properti 250.4 3,960,656 

  11 Dept.Investasi Properti 2702.59 42,747,718 

  12 Dept.Pengelolaan Properti 250.4 3,960,656 

  13 Dept.Anak Usaha 174.88 2,766,132 

    TOTAL 7203.88 113,946,040 
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Lampiran 8 Rincian biaya pemeliharaan dan perbaikan gedung cordova tower selama  

                      tahun 2008 
    

No Pemeliharaan dan Perbaikan Biaya (Rp) 
   1 Bangunan 773,892,022 
   2 Mesin dan Perlengkapan 250,162,704 
   3 Infrastruktur 95,961,000 
   

4 

Dekorasi dan Komponen 

Taman 91,610,800 
   5 Honor Jasa Professional 2,161,204,483 
     TOTAL 3,372,831,009 
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Lampiran 9 Rincian Pajak Bumi dan Bangunan PT.Pembangunan Jaya 

Ancol,Tbk tahun 2008 
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