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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Akuntansi Aset Tetap 

1. Pengertian Akuntansi 

Definisi yang dimuat dalam Accounting Terminology Bulletin No. 1 

yang diterbitkan oleh Accounting Principles Board (APB) yaitu suatu 

komite penyusunan prinsip akuntansi yang dibentuk oleh American Institute 

of Certified Public Accountants (AICPA). Komite tersebut mendefinisikan 

akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan 

dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, 

pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, penginterpretasian, dan penyajian 

secara sistematik informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang 

transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan untuk dasar 

penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi 

pertanggungjawaban pengurusan keuangan dan lainnya.6 

American Accounting Association (AAA) mendefinisikan 

akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan 

informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukan penilaian serta 

pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang 

menggunakan informasi tersebut. Dalam definisi lain akuntansi adalah 

pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang

                                                             
6 Suwardjono,, Akuntansi Pengantar Bagian 1 Proses Penciptaan Data Pendekatan Sistem 

Edisi Ketiga Cetakan Ketujuh, (Yogyakarta: BPFE, 2014),  hlm 5. 
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 akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan 

lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, 

organisasi, dan lembaga pemerintah.7 Akuntansi mengacu pada tiga 

aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan 

kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pengguna.  

Dalam pemikiran Wild & Kwok, akuntansi adalah sistem informasi 

yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.8 Suwardjono 

menjelaskan bahwa, perlakuan akuntansi dilandasi oleh standar akuntansi, 

dan secara garis besar ada 4 hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi, 

yaitu: pengukuran atau penilaian; definisi elemen dan pos laporan keuangan; 

pengakuan; dan pengungkapan/penyajian.9 Sebagai suatu sistem informasi, 

akuntansi menghasilkan informasi keuangan melalui laporan-laporan 

keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang 

berlaku umum.10 Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur 

aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengomunikasikan 

hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi adalah “bahasa 

                                                             
7 Lantip Susilowati, Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang....., hlm 1. 
8 Sukrisno Agoes & Estralia Trisnawati, Akuntansi Perpajakan Edisi 3, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2017), hlm 1. 
9 Deisy Seleste et. al, Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Psak No. 16 Pada 

Pt Bank Maluku Malut Cabang Tobelo, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, 476-
485. 

10 Jusup, Al Haryono, Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1 Edisi 7, (Yogyakarta: STIE YKPN, 
2016),hlm 1. 
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bisnis” karena dengan akuntansi sebagian besar informasi bisnis 

dikomunikasikan.11 

2. Aset Tetap 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 

dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat 

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.12 

Aset tetap berwujud atau sering disebut fixed asset merupakan harta 

kekayaan yang berwujud, relative permanen, dan digunakan dalam operasi 

regular lebih dari satu tahun. Aset tetap berwujud dibeli dengan tujuan 

untuk tidak dijual kembali. Aset tetap berwujud terdiri dari atas tanah, 

bangunan atau gedung, mesin-mesin, perabot dan peralatan kantor. Aset 

tetap berwujud yang umurnya tidak terbatas misalnya tanah, disajikan 

berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi ini disebut nilai 

buku atau aset tetap berwujud bersih.13 Termasuk dalam aset tetap 

pemerintah ini adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun 

dimanfaatkan oleh entitas lainnya (misalnya instansi pemerintah) dan hak 

atas tanah. Sedangkan yang tidak termasuk dalam aset tetap adalah aset 

yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan 

(materials) dan perlengkapan (supplies). 

                                                             
11 Jusup, Al Haryono, Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1 Edisi 7....., hlm 4. 
12 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan....., hlm 148. 
13 Bahari et. al, Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap 

Berdasarkan Psak No 16 Pada Pt. Pegadaian ( Persero ) Cabang Malalayang Manado, Jurnal Riset 
Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, 210-219. 
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a. Menurut Standar Akuntansi Keungan No 16 

Aset tetap adalah aset berwujud yang: 14 

1) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan 

barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau 

tujuan administratif; dan 

2) Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan: 

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang 

dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan 

untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi 

atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada saat 

aset ketika pertama kali diakui. 

Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset diakui setelah 

setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi 

penurunan. 

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual 

suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu 

liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal 

pengukuran. 

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari 

aset selama umur manfaatnya. 

Rugi Penurunan nilai adalah jumlah yang merupakan selisih 

lebih jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. 

Umur manfaat adalah: 

1) Periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas; atau 

2) Jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan 

akan diperoleh dari aset entitas. 

Ciri inilah yang membedakan aset tetap dengan persediaan. 

Persediaan adalah aset perusahaan yang tujuan utamanya untuk dijual 

kembali, sedangkan tujuan tersebut tidak terdapat pada aset tetap. Aset 

tetap digunakan untuk operasional perusahaan, yaitu untuk memproduksi 

persediaan, menyokong penyediaan barang atau jasa dan tujuan 

administratif. Perusahaan mempertimbangkan untuk menjual kembali 

aset tetap hanya setelah aset tetap tersebut dipakai secara internal untuk 

memberikan pendapatan selama beberapa periode akuntansi. Sesuai 

                                                             
14 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan....., hlm 16.2. 
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dengan definisinya, aset tetap adalah aset yang memberikan manfaat 

ekonomi lebih dari satu tahun atau satu periode.  

Oleh karena itu, penyusutan pun diperlukan karena aset tersebut 

masa manfaat dan potensi aset yang dimiliki berkurang sehingga 

dibebankan secara berangsur-angsur ke masing-masing periode yang 

menerima manfaat. Aset tetap berwujud harus memiliki substansi fisik 

yang dapat dilihat dan dipegang. Jumlahnya cukup material, material 

dapat diartikan apakah penyajiannya mempengaruhi pengguna dalam 

pengambilan keputusan. Apabila aset tetap tersebut menurut judgement 

jumlahnya tidak material, maka tidak perlu ditampilkan di laporan 

keuangan. Istilah aset tetap digunakan untuk membedakan dengan aset 

tidak berwujud, yang juga memiliki masa manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi tetapi tidak memiliki wujud fisik, serta nilainya tidak 

sepenuhnya dipengaruhi oleh eksistensi fisik dari aset. 

b. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No 07 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 

lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah 

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering 

merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya 

signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap 

pemerintah adalah: 15 

1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun 

dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah 

lainnya, universitas, dan kontraktor;  

2) Hak atas tanah. 

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang 

dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan 

(materials) dan perlengkapan (supplies).  

                                                             
15 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan....., hlm 148-

149. 
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Aset tetap mempunyai umur ekonomis yang panjang, depresiasi 

dapat mempengaruhi pajak, serta perusahaan dapat mengalami tingkat 

kerugian atau keuntungan akibat penjualan aset tetapnya. Aset tetap 

mempunyai karakteristik yang berbeda dengan aset lancar. Jika aset 

lancar dikendalikan pada saat konsumsinya, pengendalian aset tetap 

dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tersebut. Aset tetap 

dapat diperoleh dengan berbagai macam cara diantaranya adalah melalui 

pembelian secara tunai, kredit, penerbitan sekuritas, penerimaan dari 

sumbangan, pertukaran. Dari berbagai definisi di atas dapat di tarik, 

kesimpulan bahwa aset dapat disebut aset tetap apabila mempunyai 

karakteristik sebagai berikut:    

a) Berupa wujud fisik,   

b) Bersifat permanen,   

c) Digunakan dalam operasi perusahaan,   

d) Tidak dimaksudkan dijual kembali,   

e) Memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun. 

3. Klasifikasi Aset Tetap 

a. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 16 

Suatu kelas aset tetap adalah pengelompokan aset yang 

memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal 

entitas. Berikut ini contoh kelompok aset yang terpisah : 16   

a. Tanah;     

b. Tanah dan Bangunan; 

c. Mesin; 

d. Kapal; 

e. Pesawat udara; 

                                                             
16 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan....., hlm 16.7. 
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f. Kendaraan bermotor; 

g. Perabotan; 

h. Peralatan kantor; dan 

i. Tanaman produktif. 

 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Seperti tanah kantor, sarana 

kesehatan, sarana pendidikan, sarana sosial, sarana umum, stadion 

olahraga, perumahan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, 

perkampungan, dan pergudangan 

Bangunan yang berdiri di atas lahan baik yang berdiri di atas tanah 

maupun di atas air. Tidak seperti tanah yang tidak pernah disusutkan, 

maka gedung mengalami penyusutan dari tahun ke tahun sehingga 

nilainya akan berkurang tiap periodenya. Dalam akuntansi, apabila ada 

tanah yang didirikan bangunan di atasnya, maka pencatatan antara 

bangunan dan tanah harus dipisahkan. Khusus untuk bangunan yang 

dianggap sebagai bagian dari tanah atau konstruksi yang dapat 

meningkatkan nilai tanah itu sendiri, maka pencatatannya dapat 

digabungkan dengan nilai tanah.17  

Mesin merupakan alat mekanis yang dikuasai perusahaan dalam 

kegiatannya baik untuk dagang maupun jasa. Pencatatannya dilakukan 

dengan menambahkan nilai dari peralatan-peralatan yang menjadi bagian 

dari mesin itu. Mesin adalah perkakas untuk menggerakkan atau 

                                                             
17 Bahari et.al, Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap 

Berdasarkan Psak No 16 Pada Pt. Pegadaian ( Persero )....., 
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membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga 

manusia menggunakan bahan bakar atau tenaga alam. mesin mencakup 

mesin-mesin yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 

(dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai. 

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut 

maupun sungai seperti halnya perahu yang lebih kecil yang nilainya 

signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam 

kondisi siap dipakai.18 

Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat angkut yang digunakan 

untuk penerbangan manusia maupun barang untuk kegiatan operasional 

perusahaan yang memiliki umur manfaat, memiliki nilai yang signifikan 

dan dalam kondisi siap pakai. Pesawat udara mencakup pesawat terbang 

dan helikopter. 

Kendaraan bermotor merupakan sarana angkutan yang dimiliki 

perusahaan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Misalnya, truk, 

mobil dinas, kendaraan roda dua, serta jenis kendaraan lain yang dapat 

digunakan sebagai sarana transportasi. 

Perabotan adalah semua peralatan atau sarana dan prasarana yang 

menunjang kegiatan administrasi atau tata usaha suatu perusahaan yang 

memiliki umur manfaat, memiliki nilai yang signifikan dan dalam 

kondisi siap pakai. 

                                                             
18 Bahari et.al, Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap 

Berdasarkan Psak No 16 Pada Pt. Pegadaian ( Persero )....., 
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Peralatan kantor adalah peralatan yang dipakai dalam kegiatan 

operasional kantor yang berfungsi sebagai sarana penyimpanan arsip, alat 

bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di 

kantor yang memiliki nilai manfaat, memiliki nilai yang signifikan dan 

dalam kondisi siap pakai.19 

Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam 

produksi atau penyediaan produk agrikultur; diharapkan untuk 

menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan 

memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk 

agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental (incidental 

scrap). Tanaman produktif digunakan di kantor dapat meningkatkan 

Produktivitas kerja karyawan dan menyebabkan bertambahnya 

konsentrasi staf karyawan.20 

b. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No 07 

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat 

atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap 

sebagai berikut: 21 

1) Tanah; 

2) Peralatan dan Mesin; 

3) Gedung dan Bangunan; 

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; 

5) Aset Tetap Lainnya; dan 

6) Konstruksi dalam Pengerjaan. 

                                                             
19 Bahari et.al, Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap 

Berdasarkan Psak No 16 Pada Pt. Pegadaian ( Persero )....., 
20 Ibid., 
21 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan......, hlm 

149. 
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Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan 

bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang 

nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan 

dan dalam kondisi siap pakai. 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan 

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan 

yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan 

dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi 

siap dipakai. 

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang 

dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum 

selesai seluruhnya.22  

  

                                                             
22 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan......, hlm 

150. 
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4. Pengakuan Aset Tetap 

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya 

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi 

sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi aset, kewajiban, ekuitas 

dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada 

laporan keuangan entitas pelaporan uang bersangkutan. Pengakuan 

wujudnya dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan 

keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Aset diakui 

akan ada pengeluaran-pengeluaran untuk menunjang kinerja aset tetap.23 

a. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 16 

Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset hanya jika dan jika 

memenuhi kriteria: 24  

1) Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa 

depan dari aset tersebut; dan  

2) Biaya perolehannya dapat diukur secara andal. 

 

Kriteria pertama dipenuhi apabila tingkat kepastian aliran manfaat 

ekonomi pada saat pengakuan awal. Pada umumnya kriteria ini di penuhi 

apabila risiko dan imbalan kepemilikan aset tersebut telah diterima oleh 

instansi. Aset tetap yang diperoleh dapat memenuhi kriteria kedua 

dengan mudah akibat adanya transaksi eksternal. Untuk aset tetap yang 

dibangun secara internal, pengukuran secara andal terhadap biaya yang 

timbul dalam pembangunan tersebut juga seringkali telah tersedia. 

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap seluruh 

                                                             
23  V.D. Koapaha et. al,  Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan 

Psak No.16 Pada RSUP PROF.DR.R.D. Kandou Manado, Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014, 
Hal. 218-226. 

24 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan....., hlm 16.3. 
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biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk 

biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya 

selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian, atau 

memperbaikinya.  

Perolehan aset tetap tersebut, meskipun tidak secara langsung 

meningkatkan manfaat ekonomik masa depan dari aset tetap tertentu 

yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat 

ekonomik masa depan dari aset lainnya. Jika pada biaya selanjutnya, 

entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai 

bagian dari aset tetap tersebut. Sebaliknya, biaya tersebut diakui dalam 

laba rugi pada saat terjadinya. Selain itu, entitas mengakui biaya 

penggantian komponen aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap ketika 

biaya tersebut terjadi jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria 

pengakuan.25 

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi 

kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek matrealitas. Aset tetap 

baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat diterima dan hak 

kepemilikan berpindah ke pemerintah daerah. Apabila belum ada bukti 

suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap 

tersebut belum dapat dicantumkan di neraca. Prinsip pengakuan aset 

tetap pada saat aset dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset 

tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang 

                                                             
25 V.D. Koapaha et. al,  Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan 

Psak No.16 Pada RSUP PROF.DR.R.D. Kandou Manado....., 
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diperoleh melalui pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran atau 

dari hibah.26 

b. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No 07 

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan 

dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk 

dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 27 

1) Berwujud; 

2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;  

4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 

dan  

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.  

 

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 

12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa 

depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak 

langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat 

berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. 

Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas 

dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima 

risiko terkait. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. 

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh 

pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan 

dimaksudkan untuk dijual.  

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima 

atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya 

                                                             
26 V.D. Koapaha et. al,  Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan 

Psak No.16 Pada RSUP PROF.DR.R.D. Kandou Manado....., 
27 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan....., hlm 150. 
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berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat 

bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan 

secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan 

bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara 

hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang 

diharuskan, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti 

bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah.28  

5. Pengukuran Aset Tetap Saat Pengakuan 

Aset tetap yang dimiliki perusahaan biasanya memiliki nilai yang 

cukup material dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan 

tersebut. Karena itu, metode penilaian dan penyajian aset tetap sebuah 

perusahaan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan 

bersangkutan.29 

a. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 16 

Aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset 

diukur pada biaya perolehan. Elemen Biaya Perolehan Biaya 

perolehan aset tetap meliputi: 30   

1) Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian 

yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan 

potongan lain.  

2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk 

membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya 

aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.  

3) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap 

dan restorasi lokasi aset, kewajiban tersebut timbul ketika aset 

tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap 

                                                             
28 V.D. Koapaha et. al,  Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan 

Psak No.16 Pada RSUP PROF.DR.R.D. Kandou Manado....., 
29 Rohendi dan Saadah; Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada Rumah Sakit Mata Cicendo 
Bandung, Forum Keuangan Dan Bisnis INDONESIA (FKBI), Vol. 6 , 2017,hlm 31-54. 

30 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan....., hlm 16.4. 
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selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi 

persediaan selama periode tersebut. 

 Pada pengukuran biaya perolehan, biaya perolehan aset tetap 

adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran 

ditangguhkan melampui jangka waktu kredit normal, maka 

perbedaan antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai 

beban bunga selama periode kredit kecuali beban bunga tersebut 

dikapitalisasi. Satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam 

pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau 

kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Biaya perolehan aset 

tetap tersebut diukur dengan nilai wajar kecuali: 

1) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau 

2) Nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak 

dapat diukur secara andal. 

 

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan 

atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh 

suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, 

jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui. Contoh 

biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya imbalan 

kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau perolehan aset 

tetap dan biaya penyiapan tahan untuk bagunan yang akan digunakan 

untuk operasional.  

Dalam hal pengukuran baik PSAK  No 16 maupun PSAP No 07 

hampir sama. Hanya saja PSAK  No 16 secara tegas tidak mengakui 

biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap 

tersebut. Biaya tersebut diakui dalam  laba rugi saat terjadinya. Biaya 

perawatan sehari-hari terdiri atas biaya tenaga kerja dan bahan habis 

pakai termasuk suku cadang kecil. Tujuan pengeluaran ini sering disebut 
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“biaya pemeliharaan dan perbaikan” aset tetap. Beberapa cara untuk 

memperoleh aset tetap, diantaranya :31  

1) Pembelian Tunai  

Seperti yang  tercantum dalam aset tetap yang diperoleh dengan 

pembelian tunai dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan. Yang 

termasuk didalamnya adalah harga faktur ditambah dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian aset seperti 

biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik nama, 

biaya pemasangan dan biaya percobaan.  

2) Perolehan Melalui Pertukaran  

Aset tetap dapat ditukarkan dengan tiga cara, diantaranya:  

a) Ditukar dengan surat berharga; 

b) Ditukar dengan aset tetap tidak sejenis; 

c) Ditukar dengan aset tetap sejenis.   

3) Diperoleh dari Donasi atau Hadiah    

 Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh dari donasi dicatat 

sebesar harga pasar atau nilai wajar aset pada saat itu. Dalam  PSAP 

No 07, hampir sama dengan PSAK No 16 hanya saja itu berlaku jika 

aset donasi diserahkan tanpa persyaratan apapun yang dihubungkan 

dengan kewajiban suatu entitas kepada pemerintah. Dan untuk 

pengakuan aset tetap yang diperoleh dari hibah (pemerintah) diukur 

sesuai dengan PSAK No 16 yakni, hibah pemerintah tidak diakui 
                                                             

31 Rohendi dan Saadah; Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan 
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sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa entitas akan 

mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut, dan hibah akan 

diterima. Penerimaan atas hibah tidak dengan sendirinya memberikan 

bukti yang meyakinkan bahwa kondisi yang melekat pada hibah telah 

atau akan dipenuhi. 32 

4) Aset Yang Dibangun Sendiri.  

 Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan 

dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset 

dengan pembelian.   

Tri Wahyuni dan Juan33, berpendapat bahwa untuk pengukuran 

nilai wajar. Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai 

wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu 

nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan 

akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi 

dilakukan dengan teratur dan cukup umum agar dapat dipastikan bahwa 

jumlah yang tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang 

ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode 

pelaporan. Untuk tanah dan bangunan, nilai wajarnya ditentukan melalui 

penilaian yang dilakukan oleh penilai yang sudah profesional 

                                                             
32 Rohendi dan Saadah; Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada Rumah Sakit Mata Cicendo 
Bandung, Forum Keuangan Dan Bisnis INDONESIA (FKBI)....., 

33 V.D. Koapaha et. al,  Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan 
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berdasarkan bukti pasar. Sedangkan untuk pabrik dan peralatan biasanya 

dicatat sebesar nilai pasar yang ditentukan oleh penilai.  

b. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No 0734 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian 

aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak 

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar 

pada saat perolehan. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah 

sebagai hadiah atau donasi. Suatu aset juga mungkin diperoleh 

tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki 

pemerintah. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu 

entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai 

wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode 

selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap 

baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar 

bila biaya perolehan tidak ada.  

Dalam komponen biaya, biaya perolehan suatu aset tetap 

terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor 

dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam 

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut 

dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya 

yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: 35 

1) Biaya persiapan tempat; 

2) Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan 

bongkar muat (handling cost); 

3) Biaya pemasangan (installaton cost); 

4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan 

5) Biaya konstruksi. 

 

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola 

meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak 

langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, biaya 

perlengkapan, biaya tenaga listrik, biaya sewa peralatan, dan semua biaya 

lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 

Biaya perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain 

                                                             
34 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan....., hlm 151. 
35 Ibid., hlm 152-153. 
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karena biaya perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Selain itu 

juga apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset 

tetap yang mengidentifikasikan biayanya dan dalam keadaan suatu aset 

yang dikonstruksi atau dibangun sendiri. Biaya perolehan tersebut dapat 

diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas yaitu biaya untuk 

perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam 

proses konstruksi.  

Jenis aset tetap serta komponen-komponen biaya yang termasuk di 

dalam harga perolehan meliputi sebagai berikut:36  

1) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan 

tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya 

yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, 

biaya pengukuran, biaya penimbunan, dan biaya lainnya yang 

dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga 

meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli 

tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.  

2) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah 

pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan 

mesin tersebut sampai dengan siap untuk di pakai. Biaya ini antara 

lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, 

serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan 

sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap untuk digunakan.  
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3) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai 

siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya 

konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, biaya notaris, dan biaya 

pajak.  

4) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan 

sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya 

konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi 

dan jaringan tersebut siap untuk dipakai.  

5) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. 

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan 

suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat 

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa 

aset ke kondisi kerjanya. Apabila aset tetap diperoleh secara gabungan, 

maka biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh 

secara gabungan tersebut ditentukan dengan mengalokasikan harga 

gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang 

bersangkutan. 

Pada konstruksi dalam pengerjaan, jika penyelesaian 

pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode 

tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut 

digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan 

sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.  Perolehan 

secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap 
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yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan 

mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan 

perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. 

Pada pertukaran aset, suatu aset tetap dapat diperoleh melalui 

pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang serupa atau 

aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai 

wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat 

aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau 

setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. 37 

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu 

aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki 

nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam 

pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan 

tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam 

transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai 

tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. Sedangkan pada 

aset donasi, aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) 

harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.38  

 

Dalam hal pengukuran baik PSAK No 16 maupun PSAP No 07 

hampir sama. PSAP No 07 tidak dibahas secara kusus terkait perawatan 

sehari- hari. Beberapa cara untuk memperoleh aset tetap, diantaranya :  

1) Pembelian Tunai  

Aset tetap di nilai atau di ukur dengan biaya perolehan.  

2) Perolehan Melalui Pertukaran  

Aset tetap dapat ditukarkan dengan tiga cara, diantaranya:  

a) Ditukar dengan surat berharga;  

b) Ditukar dengan aset tetap tidak sejenis;  

c) Ditukar dengan aset tetap sejenis.  
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3) Diperoleh dari Donasi atau Hadiah    

 Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh dari donasi dicatat 

sebesar harga pasar atau nilai wajar aset pada saat itu. Dalam  PSAP No 

07, hampir sama dengan PSAK No 16 hanya saja itu berlaku jika aset 

donasi diserahkan tanpa persyaratan apapun yang dihubungkan dengan 

kewajiban suatu entitas kepada pemerintah.   

4)  Aset Yang Dibangun Sendiri.  

 Aset yang dikonstruksi atau dibangun sendiri, suatu pengukuran 

yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak 

eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga 

kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Menurut 

Triwahyuni dan Juan, untuk pengukuran nilai wajar, PSAP No 07 tidak 

mengakui adanya revaluasi sebab penilaian kembali atau revaluasi aset 

tetap pada umumnya tidak di perkenankan karena SAP menganut 

penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Tidak 

seperti institusi non pemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode 

tertentu  untuk kepemilikan atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk 

hak pakai, hak pengelolaan dan hak atas tanah lainnya yang 

dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh 

karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan 

biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.39   
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6. Pengukuran Aset Tetap Setelah Pengakuan 

a. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 1640 

Entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai 

kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut 

terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.  

1) Model Biaya  

2) Model Revaluasi. 

 

Pada model biaya, setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat 

sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan 

akumulasi rugi penurunan nilai aset.  

Sedangkan pada model revaluasi, setelah diakui sebagai aset, 

aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat 

pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi 

dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai 

yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan 

dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa 

jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang 

ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode 

pelaporan.41 

b. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No 0742 

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap 

tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi 

yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan 

disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap 

dan akun ekuitas. Jika penilaian kembali atau revaluasi aset tetap 

pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi 

Pemerintah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan 

                                                             
40 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan....., hlm 16.6. 
41 Ibid., hlm 16.6. 
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atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin 

dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara 

nasional.  

 

Seiring dengan semakin lamanya digunakan, aset tetap selain tanah 

akan mengalami penurunan manfaat karena aus atau rusak karena 

pemakaian. Dalam rangka penyajian nilai wajar terhadap aset-aset 

tersebut dapat dilakukan penyusutan. Selain itu aset tetap juga dapat 

direvaluasi, dihentikan penggunaannya, atau dilepaskan. Jika terjadi 

perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan 

penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki. Hal ini diperlukan agar 

nilai aset tetap pemerintahan yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar 

sekarang. SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan penilaian 

kembali (revaluasi) sepanjang revaluasi itu dilakukan berdasarkan 

ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional misalkan undang-

undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden.43 

7. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap 

Setelah aset diakui akan ada pengeluaran-pengeluaran untuk 

menunjang kinerja aset tetap. Selama aset tetap dipergunakan dalam 

operasional suatu instansi biasanya timbul pengeluaran-pengeluaran yang 

berkaitan dengan aset tetap yang bersangkutan, miaalnya pengeluaran untuk 

reparasi, penambahan atau penggantian komponen aset yang bersangkutan. 

Pengeluaran semacam ini disebut pengeluaran setelah perolehan. 
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a. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 16 

Entitas mengakui biaya penggantian komponen aset tetap 

dalam jumlah tercatat aset tetap ketika biaya tersebut terjadi jika 

pengeluaran tersebut memenuhi kriteria pengakuan.44 

 

Entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap 

sebagai bagian dari aset tetap tersebut. Biaya perawatan sehari-hari 

terutama terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk 

suku cadang kecil. Tujuan pengeluaran ini sering dideskripsikan sebagai 

“perbaikan dan pemeliharaan” aset tetap. 

b. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No 07 

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 

memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam 

bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar 

kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang 

bersangkutan. 45 

 

Perlakukan akuntansi pengeluaran setelah pengakuan aset tetap 

adalah dengan membebankan semua pengeluaran yang terjadi sebagai 

belanja pemeliharaan, karena pengeluaran tersebut tidak menambah 

masa manfaat terhadap aset yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut 

hanya bersifat agar aset tersebut  dalam kondisi baik dan dapat 

digunakan dalam proses operasional instansi. Dan pengeluaran yang 

terjadi harus dikapitalisasi (ditambahkan ke aset yang bersangkutan) 

sehingga nilai buku dari aset tersebut bertambah, karena pengeluaran 

yang dilakukan menambah masa manfaat  atau dari aset tersebut, 

                                                             
44 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan....., hlm 16.3. 
45 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan....., hlm 155. 
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sehingga biaya yang dikeluarkan seharusnnya menjadi penambah nilai 

aset  tetap yang bersangkutan. 

8. Penyusutan Aset Tetap dan Metode Penyusutan Aset Tetap 

Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan secara rasional 

kepada periode-periode dimana aset tersebut dinikmati manfaatnya.46 Dalam 

definisi lain depresiasi/penyusutan adalah proses pengalokasian beban 

perolehan aset tetap secara sistematis selama masa manfaat (umur) aset 

tetap tersebut. Proses pengalokasian biasanya dilakukan setiap akhir periode 

(setiap akhir bulan atau akhir tahun, tergantung periode akuntansi 

perusahaan).47 Biaya penyusutan merupakan rekening laba rugi yang dicatat 

di sebelah debet jika bertambah dan dicatat di sebelah kredit jika berkurang. 

Biaya ini tidak menimbulkan pengeluaran kas. Kumpulan biaya-biaya 

penyusutan selama masa pemakaian aset tetap disebut akumulasi 

penyusutan sehingga menjadi akumulasi penyusutan aset tetap. Rekening ini 

disajikan sebagai pengurang harga perolehan aset tetap dalam neraca.  

Dalam pembuatan jurnal, akumulasi penyusutan dicatat disebelah 

kredit jika bertambah dan dicatat disebelah debit jika berkurang. Dalam 

praktiknya, pengurangan akumulasi penyusutan sering ditemui jika terjadi 

penarikan aset tetap dari pemakaian normal. Dilihat dari segi penyusutan, 

aset tetap dapat dikelompokkan sebagai aset tetap yang dapat disusutkan 

dan aset tetap yang tidak dapat disusutkan. Tanah selain untuk lokasi 

                                                             
46 V.D. Koapaha. Et, al,  Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan 

Psak No.16 Pada RSUP PROF.DR.R.D. Kandou Manado....., 
47 Jusup, Al Haryono, Dasar-Dasar Akuntansi....., hlm 196. 
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pertambangan merupakan satu-satunya aset tetap yang tidak dapat 

disusutkan. Alasannya, tanah merupakan aset yang tidak menurun nilainya , 

dan bahkan dalam kondisi ekonomi inflasi nilai ekonomi tanah semakin 

meningkat dari tahun ketahun.  

Selain tanah seperti itu, aset tetap yang lain dapat dikelompokkan 

sebagai aset tetap yang dapat disusutkan.48 Ada tiga faktor yang berpengaruh 

dalam penghitungan depresiasi, yaitu:  

a. Biaya perolehan, yaitu semua pengeluaran yang diperlukan untuk 

memperoleh sebuah aset sampai aset tersebut siap digunakan;  

b. Masa manfaat atau umur aset, yaitu taksiran umur yang diharapkan 

berdasar kebutuhan reparasi, masa memberi manfaat, dan kerentanan 

terhadap ketinggalan jaman;  

c. Nilai residu atau nilai sisa, yaitu taksiran nilai aset pada akhir masa 

manfaat.49 

Dengan adanya metode penyusutan yang berbeda ini maka pihak yang 

mengelola aset tetap ini harus memperhatikan kondisi aset tetapnya 

sehingga dapat menggunakan metode yang tepat sesuai dengan aturan yang 

telah dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Di dalam 

penentuan besarnya tarif penyusutan akan dipengaruhi oleh harga perolehan, 

nilai sisa, dan umur ekonomis. Setiawan penentuan umur ekonomis ini akan 

                                                             
48 Samryn, L. M. Pengantar Akuntansi: Buku 2 Metode Akuntansi untuk Elemen Laporan 

Keuangan Diperkaya dengan Perspektif IFRS&Perbankan. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 185. 
49 Jusup, Al Haryono, Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 2 Edisi 7, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2014), 

hlm 146-147. 
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bergantung pada tiga faktor yakni faktor waktu, penggunaan, dan 

pembatasan hukum atas penggunaan aset.50  

a. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 16 

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang 

dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan.  

Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan pola 

pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset yang diharapkan oleh 

entitas. Metode penyusutan yang diterapkan untuk suatu aset ditelaah 

paling sedikit setiap akhir tahun buku dan, jika terjadi perubahan yang 

signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat 

ekonomik masa depan aset tersebut, maka metode penyusutan diubah 

untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Metode penyusutan 

tersebut antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun dan 

metode unit produksi.51  

 

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:  

1) Metode garis lurus (straight line method) 

Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap 

selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.52 

Metode ini merupakan cara yang paling sederhana dan mudah 

dipakai karena dalam perhitungannya cukup membagikan taksiran 

umur aset dari selisih harga perolehan dan taksiran nilai residu, 

atau nilai sisa. Jika suatu aset ditaksir tidak mempunyai nilai residu, 

maka nilai penyusutan cukup dihitung dengan membagikan 

taksiran umur dari harga perolehan asetnya. Dan metode 

                                                             
50 Rohendi dan Saadah; Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada Rumah Sakit Mata Cicendo 
Bandung, Forum Keuangan Dan Bisnis INDONESIA (FKBI)....., 

51 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan....., 16.10. 
52 Sukrisno Agoes & Estralia Trisnawati, Akuntansi Perpajakan....., hlm 132. 
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penyusutan ini adalah metode penyusutan yang paling banyak di 

gunakan oleh entitas, ciri-ciri metode garis lurus adalah: sederhana; 

penyusutan perperiode tetap; dan tidak memperhatikan pola 

penggunaan aset tetap. Rumus yang digunakan yaitu: 53 

( Biaya Penyusutan =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢

𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑈𝑚𝑢𝑟 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠
) 

2) Metode saldo menurun (declining balance method).   

Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang 

menurun selama umur manfaat aset.54 Metode penyusutan ini 

menggunakan tarif penyusutan seperti metode garis lurus. Aset 

tetap dianggap akan memberikan kontribusi terbesar pada periode 

awal masa pemakaiannya, dan akan mengalami tingkat penurunan 

fungsi yang semakin besar di periode berikutnya seiring dengan 

semakin berkurangnya umur ekonomis atas aset tersebut. 

Penyusutan dihitung dengan mengalihkan tarif dengan nilai buku 

yang semakin kecil.55 Rumus dari metode penyusutan penyusutan 

saldo menurun adalah sebagai berikut: 56  

Biaya Penyusutan = tarif penyusutan  x nilai tercatat/nilai buku 

Nilai buku    = harga perolehan – akumulasi penyusutan. 

[𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛 = 1 − 𝑛 √
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
 ] 

                                                             
53 Bahari et.al, Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap 

Berdasarkan Psak No 16 Pada Pt. Pegadaian ( Persero )....., 
54 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan....., hlm 16.10. 
55 Bahari et.al, Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap 

Berdasarkan Psak No 16 Pada Pt. Pegadaian ( Persero )....., 
56 Samryn, L. M. Pengantar Akuntansi: Buku 2 Metode Akuntansi....., hml 188-189. 
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3) Metode unit produksi (Unit of productive method).  

Metode penyusutan unit produksi menghasilkan pembebanan 

berdasarkan pada penggunaan atau output yang diperkirakan dari 

aset.57 Dengan menghitung metode unit produksi penyusutan 

dihitung berdasarkan perkiraan output (kapasitas produksi yang 

dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung 

dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dan 

perkiraan/estimasi output (kapasitas produksi yang dihasilkan) 

dalam kapasitas normal.  

Rumus yang digunakan yaitu: 58 

𝑃𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒

= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑥 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛 

**tarif penyusutan dihitung dengan: (
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡𝑘𝑎𝑛

𝑝𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
) 

b. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No 07 

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset 

tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat 

aset yang bersangkutan. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan 

berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode 

penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat 

ekonomi atau kemungkinan jasa (service potencial) yang akan 

mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat 

                                                             
57 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan....., hlm 16.10. 
58 Bahari et.al, Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap 

Berdasarkan Psak No 16 Pada Pt. Pegadaian ( Persero )....., 
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disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan 

besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan 

yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.  

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: 

1) Metode garis lurus (straight line method);59 

Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap 

selama umur manfaat aset tetap jika nilai residunya tidak berubah. 

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap 

dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata 

selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai 

dalam metode ini dipergunakan sebagai penggali nilai yang dapat 

disesuaikan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun. Rumus 

yang digunakan dalam metode garis lurus: 60 

(Penyusutan per periode = 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡𝑘𝑎𝑛

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡
) 

2) Metode saldo menurun ganda (double declining balance 

method);61 

Dalam menentukan prosentase dalam metode ini dihitung 

dengan cara melipat duakan persentase penyusutan menurut 

straight line. Berdasarkan metode saldo menurun ganda, 

penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan 

                                                             
59 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan....., hlm 156. 
60 Takiyuddin, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 16 Dan Revaluasi Aset 

Tetap Pada Rumah Sakit Umum  Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias  Provinsi Sumatera Utara, 
Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Vol. 5. No. 1. Januari, 2018. 

61 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan....., hlm 156. 
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penurunan nilai selama masa manfaatnya sebagaimana halnya 

dalam metode garis lurus. Akan tetapi, prosentase besarnya 

penyusutan adalah dua kali dari prosentase yang dipakai dalam 

metode garis lurus. Rumus yang digunakan adalah: 62 

Penyusutan per periode  

= (Nilai yang dapat disusutkan – akumulasi periode sebelum) x 

tarif penyusutan* 

rumus tarif penyusutan =  (
1

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡
) x 100%  x 2) 

3) Metode unit produksi (unit of production method).63 

Dengan menghitung metode unit produksi penyusutan 

dihitung berdasarkan perkiraan output (kapasitas produksi yang 

dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung 

dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dan 

perkiraan/estimasi output (kapasitas produksi yang dihasilkan) 

dalam kapasitas normal. Rumus yang digunakan adalah: 64 

Penyusutan per periode = produksi periode berjalan x tarif 

penyusutan 

**rumus tarif penyusutan = (
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡𝑘𝑎𝑛

𝑝𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
)** 

  

                                                             
62 Rohendi dan Saadah; Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada Rumah Sakit Mata Cicendo 
Bandung, Forum Keuangan Dan Bisnis INDONESIA (FKBI)....., 

63 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan....., hlm 156. 
64 Rohendi dan Saadah; Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan 
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9. Penghentian Pengakuan Aset Tetap 

a. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 16 

Jumlah tercatat suatu aset tetap dihentikan pengakuannya: 65 

1) pada saat pelepasan;atau  

2) ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan 

yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.  

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian 

pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap 

tersebut dihentikan pengakuannya. Pelepasan aset tetap dapat 

dilakukan dengan berbagai cara (contohnya: dijual, disewakan 

dalam sewa pembiayaan, atau disumbangkan). Keuntungan atau 

kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap 

ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika 

ada, dan jumlah tercatatnya.  

 

Jika menggunakan model revaluasi, apabila pengakuan suatu aset 

di hentikan, maka praktik yang umum berlaku adalah semua akun terkait 

harus dihapuskan dari laporan keuangan. Oleh karenanya apabila aset 

tetap revaluasian sebelumya dihentikan, bukan hanya jumlah tercatat 

bruto dan akumulasi penyusutannya saja yang harus dihapus, tetapi juga 

cadangan revaluasi terkait. Perlakuan terhadap cadangan revaluasi dapat 

dipindahkan secara langsung ke saldo laba pada penghentian pengakuan. 

b. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No 07 

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau 

bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada 

manfaat ekonomik masa  yang akan datang. Aset tetap yang secara 

permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang 

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi 

aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan 

nilai tercatatnya.66  

 

                                                             
65 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan....., hlm 16.11. 
66Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,  Standar Akuntansi Pemerintahan....., hlm 159. 
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Dalam uraian berikut akan dijelaskan akuntansi untuk pelepasan aset 

tetap melalui beberapa cara tersebut, yaitu: 67 

1) Penghentian Pemakaian Aset Tetap 

Apabila aset tetap dihentikan karena berakhirnya masa manfaatnya, 

semua akun yang berkaitan dengan aset tetap tersebut harus dihapus. 

Penghentian aset tetap tersebut telah didepresiasi penuh atau nilai 

bukunya sama dengan nol sehingga tidak perlu ditambah depresiasi lagi 

disaat pelaporan dan penyajian aset tetap pada laporan keuangan. Apabila 

instansi menghentikan pemakaian sebuah aset yang belum mencapai 

depresiasi penuh, dan tidak ada kas yang diterima unutk barang bekas 

atau tidak bernilai sisa, maka perusahaan menderita kerugian dan instansi 

melaporkan kerugian tersebut dalam kelompok “Pendapatan dan Beban 

Lain-lain” di laporan laba-rugi.68  

2) Penjualan Aset Tetap 

Dalam pelepasan aset tetap melalui penjualan, instansi 

membandingkan antara nilai buku aset dengan hasil yang diterima dari 

penjualan aset tersebut.69 Jika penggunaan aset tetap tertentu dihentikan, 

rekening-rekening yang bersangkutan dengan aset tetap tersebut harus 

dihapuskan. Jika penghentian disebabkan transaksi penjualan, selisih 

antara harga jual dengan nilai buku aset tetap yang tersisa harus diakui 

sebagai laba atau rugi. 

                                                             
67 Deisy Seleste et. al, Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Psak No. 16 Pada 

Pt Bank Maluku Malut Cabang Tobelo....., 
68 Jusup, Al Haryono, Dasar-Dasar Akuntansi....., hlm 161-165. 
69 Ibid., hlm 163. 
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3) Pertukaran Aset Tetap 

Pertukaran aset tetap sering terjadi dalam praktik, karena 

perusahaan biasanya ingin terus menyempurnakan asetnya agar dapat 

bersaing dengan perusahaan lain. Pada umumnya instansi mengakui 

keuntungan ataupun kerugian yang timbul dalam transaksi pertukaran 

aset tetap. Dua hal yang harus dihitung lebih dahulu untuk mencatat 

transaksi pertukaran aset tetap yang memiliki substansi komersial adalah 

menghitung biaya perolehan aset baru yang diterima dalam pertukaran, 

dan menghitung laba atau rugi yang timbul dari transaksi pertukaran aset 

tetap.70 Harga pertukaran aset tetap yang didapat melalui pertukaran 

dengan surat berharga diukur dengan jumlah uang yang dapat 

direalisasikan apabila surat berharga tersebut dijual. 

4) Pembuangan aset tetap71 

Apabila aset tetap tidak berguna lagi bagi perusahaan serta tidak 

memiliki nilai jual, maka aset tetap tersebut dapat dibuang. Proses 

penghapusan seringkali memerlukan waktu yang lama, maka sementara 

menunggu surat keputusan penghapusan terkait aset yang rusak atau 

tidak dapat digunakan lagi dipindahkan dari kelompok aset lainnya di 

neraca dan diungkapkan di CALK. Apabila suatu aset tetap telah 

dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak 

ada manfaat ekonomi masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut 

tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dihapuskan.  
                                                             

70 Jusup, Al Haryono, Dasar-Dasar Akuntansi....., hlm 166-167. 
71 Deisy Seleste et. al, Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Psak No. 16 Pada 

Pt Bank Maluku Malut Cabang Tobelo....., 
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10. Pengungkapan Aset Tetap 

a. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 16 

Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap: 72 

1) Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat 

bruto; 

2) Metode penyusutan yang digunakan; 

3) Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 

4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan 

akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan 

5) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

menunjukkan: 

a) Penambahan; 

b) Aset yang  diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual; 

c) Perolehan melalui kombinasi bisnis; 

d) Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi; 

e) Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi; 

f) Pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi; 

g) Penyusutan; 

h) Selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan 

keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang yang 

berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri 

menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor;dan 

i) Perubahan lain. 

 

Laporan keuangan juga mengungkapkan: 

1) Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang 

dijaminkan untuk liabilitas; 

2) Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang 

sedang dalam konstruksi; 

3) Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap; dan 

4) Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami 

penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang termasuk dalam laba 

rugi, jika tidak diungkapkaan secara terpisah dalam laporan laba rugi 

dan penghasilan komprehensif lain.73  
 

Jika selama periode pelaporan terdapat perubahan estimasi 

akuntansi yang berdampak material baik pada periode sekarang maupun 

pada periode yang akan datang, maka sifat dampak perubahan tersebut 

                                                             
72 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan....., hlm 16.12-16.13. 
73 Ibid., hlm 16.13. 
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harus diungkapkan sehingga pembaca laporan keuangan mendapatkan 

informasi yang memadai sebagai bahan pertimbangan dalam menilai 

laporan keuangan. Perubahan estimasi dapat terjadi karena adanya 

perubahan pada estimasi nilai residu, estimasi nilai pembongkaaran, 

pemindahan atau restorasi suatu aset tetap umur manfaat dan metode 

penyusutan. Penyajian aset tetap di neraca pada perusahaan dinyatakan 

sebesar nilai buku yaitu harga perolehan aset tetap dikurangi dengan 

akumulasi penyusutannya. Nilai yang berkaitan dengan aset tetap yang 

ada berdasarkan hasil laporan dan pengawasan aset tetap, sehingga dapat 

diketahui harga perolehan, akumulasi penyusutan maupun kondisi dari 

aset tersebut apakah masih layak digunakan atau tidak.  

b. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No 07 

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-

masing jenis aset tetap sebagai berikut: 74  

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat 

(carrying amount); 

2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang  

menunjukkan: 

a) Penambahan;  

b) Pelepasan;  

c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;   

d) Mutasi aset tetap lainnya.  

 

Informasi penyusutan, meliputi: 

1) Nilai penyusutan;  

2) Metode penyusutan yang digunakan;  

3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;   

4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan 

akhir periode. 

  

                                                             
74 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan....., hlm 159-

160. 
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Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:  

1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;  

2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan 

aset tetap; 

3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan  

4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.  

 

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-

hal berikut harus diungkapkan:  

1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;  

2) Tanggal efektif penilaian kembali;  

3) Jika ada, nama penilai independen;  

4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan 

biaya pengganti;  

5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.75 

 

Laporan keuangan merupakan informasi ekonomi yang berguna 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan (pengguna) informasi laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk itu laporan 

keuangan harus disajikan dengan wajar, tidak menyesatkan, serta tidak 

menimbulkan kekeliruan bagi yang membacanya (full disclosure). 

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua hal yang dalam hal ini 

berkaitan dengan aset tetap. Unsur-unsur laporan keuangan yaitu: neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta 

catatan atas laporan keuangan. Selain disajikan pada lembar muka 

neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan Akuntansi 

Laporan Keuangan (CALK).   

Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-

hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini 

adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan 

                                                             
75 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan....., hlm 159-

160. 
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keuangan. Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan 

dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah. 

Apabila pembaca laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap 

tersebut, maka laporan keuangan perlu lampiran tentang daftar aset yang 

terdiri dari nomor kode aset tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap 

dan nilai aset tetap. 

B. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Perspektif Islam  

Dalam perspektif Islam akuntansi sudah ada sejak zaman nabi yang 

dijadikan sebagai system perdagangan. Berikut beberapa pengertian 

mengenai akuntansi menurut pandangan islam: 

1. Pengakuan Aset Tetap (Cara Memperoleh Dan Memanfaatkan Aset) 

Informasi akuntansi dijadikan oleh para pemegang saham atau 

investor muslim dan non-muslim dalam meningkatkan kesejahteraannya. 

Hal ini sejalan dengan firman Allah Al-Quran Surat Al-Mulk : 15;76  

قِِه ۖ َوإِلَيأِه  ُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمنأ ِرزأ َض ذَلُوًلا فَامأ َرأ هَُو الَِّذي َجعََل لَكُُم اْلأ

 النُُّشورُ 

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari 

rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan” 

 

Akuntansi keuangan intinya membahas tentang ketersediaan informasi 

untuk membantu pengguna (stakeholder) dalam pembuatan keputusan. 

                                                             
76 Departemen Agama Repubik Indonesia. 2009. Al-Quranul Qariim (Al Qur’an dan  

terjemahnya). Sygma Examedia Arkanleena, hlm 60. 
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Sejalan dengan firman Allah SWT dalam AL-Quran Surat Al-Baqarah: 

168;77 

ِض َحََلًلا َطي ِباا َوًَل تَتَّبِعُوا ُخُطَواِت  َرأ ا فِي اْلأ يَا أَيَُّها النَّاُس ُكلُوا ِممَّ

 الشَّيأَطاِن ۚ إِنَّهُ لَُكمأ َعدُوٌّ ُمبِين  

Artinya: ”Hai, Sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena sesungguhnya syaithan itu adalah musuh 

yang nyata bagimu.” 

 

2. Pengukuran Aset Tetap 

فُوَن الَّ  (١) َويأل  ِللأُمَطِف ِفينَ  تَوأ تَالُوا َعلَى النَّاِس يَسأ َوإِذَا َكالُوهُمأ  (٢)ِذيَن إِذَا اكأ

ِسُروَن  ٍم َعِظيٍم  (٤)أًَل يَُظنُّ أُولَئَِك أَنَُّهمأ َمبأعُوثُوَن  (٣)أَوأ َوَزنُوهُمأ يُخأ ِليَوأ

َم يَقُوُم النَّاُس ِلَرِب  الأعَالَِمينَ  (٥) (٦) يَوأ  

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.  (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah 

orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka 

akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari 

(ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.”78 

 

Begitu  juga dalam surat al-Muthaffifin : 1-6 yakni perintah 

timbanglah (dalam mengukur) dengan timbangan yang lurus dan adil . dan 

juga janganlah kalian mengurangi hak orang lain dalam takaran, timbangan, 

dan lain-lain seperti pengukuran dan perhitungan. Kemudian melarang 

                                                             
77 Departemen Agama Repubik Indonesia. 2009. Al-Quranul Qariim....,hlm 45. 
78 Ibid., hlm 80. 
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mereka melakukan kejahatan yang  bahayanya sangat besar, yaitu 

mengadakan kerusakan di muka bumi.79 

3. Penyusutan Aset 

Penyusutan harta merupakan sunnatullah yang tidak dapat 

diharapkan. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Surah Yunus : 49;80 

ٍة أََجل  ۚ إِذَا َجاَء  ُ ۗ ِلكُل ِ أُمَّ ا َوًَل نَفأعاا إًِلَّ َما َشاَء َّللاَّ ِلُك ِلنَفأِسي َضرًّ قُلأ ًَل أَمأ

تَقأِدُمونَ أََجلُُهمأ  أِخُروَن َساَعةا ۖ َوًَل يَسأ تَأ   فَََل يَسأ

Artinya: Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan 

dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang 

dikehendaki Allah". Tiap-tiap umat mempunyai ajal maka apabila 

telah datang ajalnya mereka tidak dapat mengundurkannya barang 

sesuatupun dan tidak dapat (pula) memajukannya.” 

 

4. Penyajian aset Tetap  

Dalam perspektif akuntansi syariah konsep dasar penyajian dan 

pengungkapan aset tetap berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah.  

Penyajian dan pengungkapan aset tetap harus menekankan pada keadilan, 

kewajaran, pertanggungjawaban. Seperti dalam firman Allah surah Al-

Baqoroh : 282;81 

تُبُوهُ ۚ َولأ  ى فَاكأ تُبأ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَايَنأتُمأ بِدَيأٍن إِلَٰى أََجٍل ُمَسمًّ يَكأ

ِلِل  تُبأ َولأيُمأ ُ ۚ فَلأيَكأ تَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ بَيأنَُكمأ َكاتِب  بِالأعَدأِل ۚ َوًَل يَأأَب َكاتِب  أَنأ يَكأ

َ َربَّهُ َوًَل يَبأَخسأ ِمنأهُ َشيأئاا ۚ فَإِنأ َكاَن الَِّذي َعلَيأِه  الَِّذي َعلَيأِه الأَحقُّ َولأيَتَِّق َّللاَّ

                                                             
79 Fathoni, Siti Nur. Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar  Ekonomi Islam). 

(Pustaka Setia: Bandung, 2014), hlm  43. 
80 Departemen Agama Repubik Indonesia. 2009. Al-Quranul Qariim....., hlm 62. 
81 Ibid., hal 73. 
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ِللأ َوِليُّهُ بِالأعَدأِل ۚ الأَحقُّ سَ  تَِطيُع أَنأ يُِملَّ هَُو فَلأيُمأ ا أَوأ َضِعيفاا أَوأ ًَل يَسأ ِفيها

َرأَتَاِن  ِهدُوا َشِهيدَيأِن ِمنأ ِرَجاِلُكمأ ۖ فَإِنأ لَمأ يَُكونَا َرُجلَيأِن فََرُجل  َوامأ تَشأ َواسأ

دَ  َن ِمَن الشَُّهدَاِء أَنأ تَِضلَّ إِحأ َضوأ نأ تَرأ َرٰى ۚ َوًَل ِممَّ ُخأ دَاهَُما اْلأ َر إِحأ اهَُما فَتُذَك ِ

ا إِلَٰى  ا أَوأ َكبِيرا تُبُوهُ َصِغيرا أَُموا أَنأ تَكأ يَأأَب الشَُّهدَاُء إِذَا َما دُُعوا ۚ َوًَل تَسأ

تَابُوا ۖ ِ َوأَقأَوُم ِللشََّهادَةِ َوأَدأنَٰى أًَلَّ تَرأ ِلكُمأ أَقأَسطُ ِعنأدَ َّللاَّ
 إًِلَّ أَنأ تَُكوَن أََجِلِه ۚ ذَٰ

ِهدُوا إِذَا  تُبُوَها ۗ َوأَشأ تَِجاَرةا َحاِضَرةا تُِديُرونََها بَيأنَُكمأ فَلَيأَس َعلَيأُكمأ ُجنَاح  أًَلَّ تَكأ

تُمأ ۚ َوًَل يَُضارَّ َكاتِب  َوًَل َشِهيد  ۚ َوإِنأ تَفأعَلُوا فَإِنَّهُ فُُسوق  بُِكمأ ۗ َواتَّقُوا  تَبَايَعأ

ۖ َ ٍء َعِليم   َّللاَّ ُ بُِكل ِ َشيأ ُ ۗ َوَّللاَّ َويُعَل ُِمُكُم َّللاَّ  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang 

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri 

tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada 

dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang 

lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi 

itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 

sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di 

sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 

tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), 

kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan 

di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu 

lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. 
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Berdasarkan firman Allah SWT dalam Alqur’an Surat Al-Baqoroh 

ayat 282 jelas bahwa, melalui akuntansi seseorang dapat mengetahui dengan 

baik dan benar laporan keuangan terhadap transaksi, neraca, atau laba-rugi 

yang pernah dilakukan. Yang mana konsep pengungkapan laporan keuangan 

harus taat pada hukum syariat, melaporkan dengan akurat, accountable dan 

transparan, informasi akuntansi harus mampu melaporkan setiap kegiatan 

atau keputusan yang dibuat dan penentuan laba-rugi yang tepat.82 

C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Takiyuddin83, menyatakan bahwa 

Perlakuan akuntansi revaluasi aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah 

Gunungsitoli-Nias telah sesuai dengan PSAK 16. Namun tidak semua item 

peralatan dan mesin dilakukan revaluasi, hal ini belum sesuai dengan yang 

disyaratkan oleh PSAK 16, yang menyatakan apabila aset tetap dilakukan 

revaluasi maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama dilakukan 

revaluasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan objek 

Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli-Nias. Persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh Takiyuddin dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 mengenai 

aset tetap sebagai aturan yang digunakan. Sementara itu, penelitian ini 

memiliki perbedaan berupa yang diteliti hanya mengenai revaluasi aset tetap 

                                                             
82 Fathoni, Siti Nur. Pengantar Ilmu Ekonomi....., hlm 46. 
83 Takiyuddin, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 16 Dan Revaluasi Aset 

Tetap Pada Rumah Sakit Umum  Daerah Gunungsitoli....., 
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saja sedangkan penelitian ini meneliti mulai dari pengakuan aset tetap 

sampai pelepasan dan pengungkapan aset tetap. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sita dkk84, menyatakan bahwa sudah 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tetapi penyajian beban 

penyusutan pada laporan operasional kurang sesuai karena hanya 

menyajikan beban penyusutan peralatan dan mesin; Metode penyusutan 

yang digunakan dalam penyusutan aset tetap RSUD Genteng sudah sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitian Rumah Sakit 

Umum Daerah Genteng. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sita dkk 

dengan penelitian ini adalah menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah No. 07 dan meneliti tentang aset tetap mulai dari pengakuan 

sampai pelepasan aset tetap. Sementara itu, penelitian ini memiliki 

perbedaan yaitu penelitian ini menggunakan 2 aturan yaitu Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sita dkk hanya memakai satu 

aturan saja yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bahari dkk85, menyatakan bahwa 

Penerapan aset tetap yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Cabang 

Malalayang, berpedoman pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. 

Metode revaluasi yang sesuai dengan PSAK No 16 baru diberlakukan pada 

                                                             
84 Sita, dkk, Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Genteng, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (1) : 40-43 
85 Bahari et.al, Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap 

Berdasarkan Psak No 16 Pada Pt. Pegadaian ( Persero ) ....., 
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tahun 2015. Bagian akuntansi baru memberlakukan dalam pencatatan atas 

penelitian atas revaluasi aset tetap tersebut. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, dengan objek penelitian PT. Pegadaian (Persero). 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Bahari dkk dengan penelitian ini 

adalah menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 dan 

meneliti tentang aset tetap mulai dari pengakuan sampai pelepasan aset 

tetap. Sementara itu, penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian ini 

menggunakan 2 aturan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Bahari dkk hanya memakai satu aturan saja yaitu Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rohendi dan Saadah86, menyatakan 

bahwa Rumah sakit mata Cicendo Bandung telah menerapkan pernyataan 

standar akuntansi pemerintahan No. 7 untuk keseluruhan aspek dengan baik 

mulai dari pengakuan aset tetap, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran 

setelah perolehan, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, 

penghentian dan pelepasan aset tetap. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan objek penelitian Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rohendi dan Saadah dengan 

penelitian ini adalah menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah No. 07 dan meneliti tentang aset tetap mulai dari pengakuan 

sampai pelepasan aset tetap. Sementara itu, penelitian ini memiliki 
                                                             

86 Rohendi dan Saadah; Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada Rumah Sakit Mata Cicendo 
Bandung, Forum Keuangan Dan Bisnis INDONESIA (FKBI)....., 
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perbedaan yaitu penelitian ini menggunakan 2 aturan yaitu Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rohendi dan Saadah hanya 

memakai satu aturan saja yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Veronica dkk87, menyatakan bahwa 

RSUP.Prof.Dr.R.D.Kandou Manado dalam hal melaksanakan kegiatan 

akuntansinya berpedoman pada Kebijakan Akuntansi RSUP Prof Kandou 

yang pada prinsipnya sudah mendekati Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.16. Dalam hal ini sudah sesuai dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No.16. Penyajian dan Pengungkapan Aktiva 

Tetap dalam Laporan Keuangan, secara umum tidak menyimpang dari pola 

yang terdapat pada Standar Akuntansi Keuangan. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, dengan objek penelitian 

RSUP.Prof.Dr.R.D.Kandou Manado. Persamaan penelitian yang dilakukan 

oleh Veronica dkk dengan penelitian ini adalah menggunakan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No. 16 dan meneliti tentang aset tetap mulai 

dari pengakuan sampai pelepasan aset tetap. Sementara itu, penelitian ini 

memiliki perbedaan yaitu penelitian ini menggunakan 2 aturan yaitu 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Veronica dkk hanya 

memakai satu aturan saja yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 

  

                                                             
87 V.D. Koapaha et. al,  Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan 

Psak No.16 Pada RSUP PROF.DR.R.D. Kandou Manado....., 
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D. Kerangka Berpikir 

     Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap rumah sakit yang bernaung di bawah badan hukum seharusnya 

sudah menerapkan prinsip standar akuntansi yang berlaku umum, yaitu 

Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah. Rumah 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek 
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sakit merupakan salah satu organisasi pemerintah yang dalam keseluruhan 

prosesnya harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 dan Standar Akuntansi 

Pemerintah No 07 sebagai acuan dalam perlakuan aset tetap dan 

penyusunan laporan keuangan yang terkait. Peneliti mengambil beberapa 

kriteria perlakuan akuntansi aset tetap yang sama dalam 2 Standar 

Akuntansi tersebut untuk dijadikan acuan dalam meneliti bahwa perlakuan 

akuntansi aset tetap pada RSUD dr. Soedomo sudah sesuai atau tidak sesuai 

dengan 2 standar akuntansi tersebut. Penelitian ini akan dilaksanaan pada 

RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang sebagian besar aktivitasnya 

menggunakan aset tetap dalam kegiatan operasional rumah sakit sehari-hari. 

Sehingga, dapat memberikan informasi yang selanjutnya akan digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan, pertimbangan perputaran aset dan 

pengukuran kinerja keuangan.  


