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ABSTRAK 

Skripsi ini akan menampilkan perlakuan akuntansi aset tetap pada PT. 

XYZ, perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi gedung dalam bidang 

pekerjaan sipil dan pekerjaan tata lingkungan. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada PT. XYZ 

telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 Tahun 2011. 

Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana cara PT. XYZ 

dalam menentukan perolehan, harga perolehan, dan pengeluaran-pengeluaran 

selama penggunaan aset tetap, serta penetapan penyusutan dan penyajian aset 

tetap pada neraca PT. XYZ, apakah telah sesuai standar akuntansi keuangan yang 

telah ditetapkan. 

Dalam penulisan petelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus 

dengan cara memperoleh fakta-fakta mengenai kebijakan perlakuan akuntansi aset 

tetap. Dari penelitian yang dilaksanakan, penulis memperoleh hasil penilitian 

bahwa kebijakan perusahaan dalam perlakuan akuntansi aset tetap masih belum 

sesuai dengan PSAK No.16 Tahun 2011.  

Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi Aset Tetap 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Dalam perekonomian teknologi yang semakin maju dewasa ini banyak 

mempengaruhi perkembangan pada setiap perusahaan, baik perusahaan swasta 

maupun pemerintahan. Masalah yang dihadapi perusahaan juga semakin rumit 

terutama dalam penyajian laporan keuangan. Seiring dengan berjalannya waktu, 

maka aset tetap yang telah dimiliki perusahaan tentunya mempunyai batas waktu 

tertentu untuk beroperasi, serta memerlukan perbaikan-perbaikan yang 

kadangkala juga membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya, disamping 

biaya-biaya pemeliharaan rutin agar dapat menunjang kegiatan pengoperasiannya 

yang berkesinambungan. Dalam hal ini perlu penetapan apakah pengeluaran-

pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap masuk kepada pengeluaran 

modal (capital expenditure) ataupun pengeluaran pendapatan (revenue 

expenditure). 

Penanganan aset tetap yang sesuai dengan Standar Akuntansi bertujuan 

untuk memperoleh kemudahan Informasi  dana yang diinvestasikan kedalam aset 

tetap, dan memperoleh manfaat yang maksimum sesuai dengan jangka waktu 

pemakaiannya, serta untuk menghindari ketidakwajaran pelaporan biaya dalam 

satu periode akuntansi. Aset tetap juga sangat erat kaitannya dengan umur 

ekonomis dari aset tersebut sehingga perusahaan perlu menerapkan suatu sistem 

informasi akuntansi aset tetap untuk dapat mengestimasikan secara lebih akurat 

umur ekonomis aset tetap tersebut. Hal ini sangat penting karena dengan estimasi 

umur ekonomis yang akurat, perusahaan dapat mentaksir masa penggunaan aset 

tetap tersebut secara lebih efektif. 

Berdasarkan uraian diatas,  maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh suatu perusahaan, 

yang kemudian akan disesuaikan apakah sesuai dengan PSAK NO.16 Tahun 2011 

tentang aset tetap yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini peneliti akan 

mengambil PT. XYZ sebagai perusahaan yang akan diteliti mengenai aset 

tetapnya 

 

 



 

 Batasan Masalah 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi permasalahan yaitu lebih 

di tekankan hanya pada Aset tetap pada PT. XYZ Tanjungpinang. 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat 

dibuat suatu rumusan permasalahannya yaitu: 

1. Apakah penentuan harga perolehan Aset Tetap pada PT. XYZ telah sesuai 

dengan PSAK No.16 Tahun 2011? 

2. Apakah pencatatan pengakuan selama kepemilikan Aset Tetap pada PT. 

XYZ telah sesuai dengan  PSAK No.16 Tahun 2011? 

3. Apakah pencatatan biaya penyusutan Aset Tetap pada PT. XYZ telah 

sesuai dengan PSAK No.16 Tahun 2011? 

4. Apakah penghentian dan pelepasan Aset Tetap pada PT. XYZ telah sesuai 

dengan PSAK No.16 Tahun 2011? 

 

LANDASAN TEORI 

Pengertian Aset Tetap  

Menurut (PSAK, 2011) yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset 

berwujud adalah: 

a) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa 

untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. 

b) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

Menurut (PSAK) No. 16 Tahun 2011, aset tetap adalah aset berwujud yang 

diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun kegiatan normal 

perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. 

Klasifikasi Aset Tetap  

Menurut Mulyadi (2010), Aset tetap dalam perusahaan manufaktur 

umumnya digolongkan sebagai berikut: 

1. Tanah dan perbaikan tanah (land and land improvement) 

2. Gedung dan Perbaikan gedung (building and building improvement) 

3. Mesin dan ekuipmen pabrik  



4. Mebel 

5. Kendaraan 

Pengakuan Aset Tetap  

Komponen Biaya Perolehan menurut PSAK Nomor 16 Tahun 2011 tetang 

Aset Tetap meliputi: 

a) Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak 

boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-

potongan lain. 

b) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa 

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

dengan intensi manajemen. 

c) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan 

restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset 

tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama 

periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. 

Menurut (PSAK, 2011) biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke 

dalam harga perolehan adalah sebagai berikut: 

a. Biaya imbalan kerja 

b. Biaya persiapan tempat (Lahan untuk pabrik) 

c. Biaya handling dan penyerahan awal 

d. Biaya perakitan dan instalasi 

e. Biaya pengujian terhadap aset tetap (baik atau tidak baik, layak atau tidak 

layak) 

f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur 

Pengukuran setelah pengakuan awal 

 Menurut (Suhayati dan Anggadini, 2009) 

1. Pengeluaran Pendapatan (revenue expenditure) jika manfaatnya kurang 

dari 1 tahun. Pengeluaran beban aset tetap yang digunakan, dibebankan 

pada periode di mana terjadinya pengeluaran untuk aset tetap tersebut. 

2. Pengeluaran Modal (capital expenditure) jika manfaatnya lebih dari 1 

tahun. Pengeluaran beban aset tetap digunakan, dibebankan pada periode 

dimana terjadinya pengeluaran untuk aset tetap tersebut. 



Penyusutan Aset Tetap 

 Menurut Keiso, Weygandt dan Warfield (2008), Penyusutan 

(depreciation) didefinisikan sebagai proses akuntansi dalam mengalokasikan 

biaya aset berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama 

periode yang diharapkan mendapat manfaat dari pengguna aset tersebut.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan yang diungkapkan oleh (Suhayati 

dan Anggadini, 2009) sebagai berikut: 

1. Harga perolehan 

Yaitu jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut 

sehingga siap untuk dipergunakan dalam operasi perusahaan. 

     2. Nilai Sisa atau Residu 

Yaitu taksiran nilai sisa aset tetap tersebut pada saat masa kegunaannya 

habis. 

3. Taksiran umur kegunaan 

Yaitu untuk mengetahui taksiran umur aset tetap yang bersangkutan dapat 

dipergunakan dalam opersi perusahaan. 

Metode Penyusutan 

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan 

jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. 

Didalam PSAK (PSAK, 2011) Metode tersebut 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. 

2.  Metode saldo menurun (diminishing balance method) 

Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama 

umur manfaat aset. 

3. Metode Unit Aktivitas (unit of activity method)  

Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada 

penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. 

Pemberhentian Pengakuan Aset Tetap 

Menurut (PSAK, 2011) Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya 

pada saat: 



1. Dilepas  

Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara (misalnya: dijual, 

disewakan berdasarkan sewa pembiayaan, atau disumbangkan). 

2. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan 

dari penggunaan atau pelepasannya. 

Penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Perusahaan 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 1 (IAI:2011:04) 

mengemukakan bahwa: “Laporan keuangan merupakan laporan periodik yang 

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang 

status keuangan dari individu, sosiasi atau organisasi bisnis yang terdiri dari 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan kuitas, laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan.” 

Koreksi Kesalahan pencatatan dalam Laporan Keuangan 

 Menurut (Keiso, Weygandt, & Warfield, 2008): 

1. Perubahan estimasi yang terjadi karena estimasi-estimasi itu tidak dibuat 

dengan jujur. Contoh: penggunaan tarif penyusutan yang secara jelas tidak 

realistis. 

2. Kelalaian, seperti kegagalan untuk mengakrualkan atau menangguhkan 

beban atau pendapatan tertentu pada akhir periode. 

3. Penggunaan fakta yang tidak benar, seperti kegagalan untuk menggunakan 

nilai sisa dalam menghitung dasar penyusutan untuk pendekatan garis 

lurus. 

4. Klasifikasi biaya yang tidak tepat sebagai beban dan bukan sebagai aset 

serta sebaliknya. 

Penelitian Terdahulu 

Agnes Fanda Salainti, Universitas Sam Ratulangi Manado 2013, Evaluasi 

Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada PT. PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenggo 

Area Manado. Perlakuan Akuntansi Aset tetap pada PT. PLN (Persero) sudah 

sesuai dengan PSAK No. 16. Perusahaan menggunakan  harga perolehan sebagai 

dasar pengukuran Aset Tetapnya dan metode penyusutan yang dilaksanakan 

secara konsisten. 

 



METODELOGI PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan pada PT. XYZ yang merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang Kontraktor di Tanjungpinang. 

Sifat Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini sifat penelitian yang akan digunakan adalah 

bersifat studi kasus (case study). 

Data Dan Sumber Data 

Dalam menyusun penelitian ini digunakan dua macam data, yaitu sebagai 

berikut :  

a. Data Primer  

b. Data Sekunder  

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dibagi 

menjadi 2, yaitu :  

1. Studi Lapangan (field research)  

2. Studi Kepustakaan (library research)  

Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini 

adalah metode analisis data deskriptif. 

Model Analisis Data 

Model yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut :  

a. Data yang diambil adalah laporan keuangan.  

b. Dokumen yang diperlukan adalah Laporan Posisi Keuangan, Laporan 

Laba Rugi, serta daftar rincian penyusutan aset tetap.  

c. Kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan mengenai perlakuan akuntansi 

atas aset tetap. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Perusahaan 

Sejarah Singkat Perusahaan 



 PT. XYZ didirikan pada tanggal 19 Januari 2006, dengan keputusan 

Menteri Nomor : C-03640 HT.01.01.TH.2006. 

Aktivitas Perusahaan 

 PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Konstruksi 

Gedung dalam bidang Pekerjaan Sipil dan Pekerjaan Tata Lingkungan. 

 Pembahasan 

Penentuan Harga Perolehan Aset Tetap 

Mesin yang dibeli pada bulan Juli 2010 memiliki rincian biaya sebagai 

berikut: 

- Harga beli yang tercantum dalam faktur Rp. 425.000.000,- 

Biaya-biaya yang dikeluarkan yaitu 

- Biaya transportasi Rp.25.000.000 

Pencatatan yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai berikut : 

(Dr) Mesin   Rp. 425.000.000 

(Dr) Biaya Transportasi  Rp.   25.000.000     

 (Cr)  Kas    Rp. 450.000.000 

Pencatatan yang dilakukan oleh PT. XYZ bila tidak sesuai dengan Standar 

Akuntansi yang berlaku umum dikarenakan perusahaan tersebut tidak 

mengkapitalisaskan biaya transportasi.Pencatatan yang seharusnya 

diterapkan pada saat perolehan aset tetap tersebut Mesin (Whell Loader) 

adalah sebagai berikut: 

(Dr) Mesin  Rp. 450.000.000 

 (Cr)  Kas    Rp. 450.000.000  

Dengan perhitungan sebagai berikut: 

Harga Mesin (didalam faktur)             Rp. 425.000.000,- 

Biaya Transportasi    Rp.   25.000.000,-  + 

Harga Perolehan Mesin   Rp. 450.000.000,- 

Dampak  terhadap laporan keuangan PT. XYZ diakhir periode 31 Desember 

2010 yang nampak adalah sebagai berikut : 

Tahun Laporan Laba Rugi Neraca 

2003 
- Biaya menjadi terlalu tinggi 

(Alibat biaya yang tidak 

- Aset tetap terlau 

kecil 



dikapitalisasikan) 

- Laba bersih terlalukecil 

- Akumulasi penyusutan terlihat 

semakin kecil 

- Laba tidak dibagi 

terlalu kecil 

 

Pencatatan Pengakuan Pengeluaran Selama Kepemilikan Aset Tetap 

(Mesin)  

Pada bulan Juli 2012 PT. XYZ melakukan penggantian suku cadang Mesin, 

karena ada kekusakan pada mesinnya tersebut, dengan dilakuakannya 

penggantian maka menambah masa manfaat 2 tahun dari kendaraan tersebut 

dan rincian pengeluaran dalam perolehhan suku cadang yang dipergunakan 

adalah sebagai berikut: 

- Harga suku cadang Rp. 32.000.000,- 

- Biaya Pemasangan Rp.   2.000.000,- 

Dan diperkirakan bahwa harga perolehan suku cadang tersebut sebesar 8% 

dari harga Mesin dengan depresiasi sebelumnya sebesar 20% pertahun, berikut 

ini adalah pencatatan atas pengeluaran yang terjadi . 

(Dr) Beban Penggantian Rp. 34.000.000 

 (Cr)  Kas     Rp. 34.000.000 

PT. XYZ tidak melakukan Kapitalisasi untuk pengganitan suku cadang ini 

sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2011, Karena PT. XYZ mengakui 

penggantian ini sebagai pengeluaran pendapatan bukan pengeluaran modal, 

yang menambah masa manfaat untuk Mesin Whell Loader ini sendiri. 

Seharusnya jurnal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencatat aset tetap 

adalah: 

(Dr) Aset Tetap ( Mesin Whell Loader)  Rp. 34.000.000 

(Cr)  Kas     Rp. 34.000.000  

Karena pengeluaran ini terjadi dengan tujuan mengganti suku cadang pada 

mesin Whell Loader  akibat kerusakan, dan pada akhir Juli 2012 Jurnal 

terhadap penggantian suku cadang pada mesin Whell Loader adalah sebagai 

berikut: 



(Dr) Aset tetatp ( Mesin Whell Loader) Rp. 34.000.000    

(Cr) Laba di Tahan    Rp. 34.000.000 

Koreksi diakhir periode Desember 2012 

(Dr) Akumulasi Penyusutan Rp. 11.333.333 

(Dr) Rugi karena penggantian Rp. 22.666.667 

   (Cr)  Mesin Whell Loader   Rp. 34.000.000 

Dengan perhitungan sebagai berikut : 

Harga perolehan suku cadang = 

8% x Rp. 425.000.000        = Rp. 34.000.000 

Akumulasi Penyusutan  = 2/6 X Rp. 34.000.000 = (Rp.11.333.333) 

Rugi Karena penggantian suku cadang           Rp. 22.666.667 

Koreksi yang dilakukan diatas guna melakukan penghentian / pelepasan 

terhadap suku cadang mesin Whell Loader yang lama.  

Pemeliharaan Aset tetap pada PT. XYZ untuk Whell Loader adalah Ganti Oli 

yang dilakukan rutin setiap 4bulan sekali, jurnal yang dicatat oleh PT. XYZ 

adalah: 

(Dr) Beban Ganti Oli  Rp. 120.000 

   (Cr)  Kas    Rp. 120.000 

Proses pencatatan dilakukan pada saat transaksi terjadi dengan mendebet 

perkiraan biaya yang dikeluarkan dan mengkreditkan kas, dan pengeluaran 

yang terjadi pada transaksi tersebut di anggap sebagai pengeluaran pendapatan 

(revenue expenditure) hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2011 

Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Mesin ( Whell Loader ) 

. Tabel penyusutan yang ditampilkan oleh PT. XYZ adalah sebgai berikut. 

Tabel 4.1 

Tabel Penyusutan Aset Tetap ( Whell Loader) 

PT. XYZ (Setelah Melakukan kapitalisasi biaya-biaya) 

Tahun Harga Perolehan 
Tarif 

Penyusutan 

Beban Depresiasai 

tahunan 

Akumulasi 

Depresiasi 
Nilai Buku 

2010  Rp    425.000.000  20%  Rp          85.000.000   Rp   85.000.000   Rp 340.000.000  



2011  Rp    340.000.000  20%  Rp          68.000.000   Rp 153.000.000   Rp 272.000.000  

2012  Rp    272.000.000  20%  Rp          54.400.000   Rp 207.400.000   Rp 217.600.000  

2013  Rp    217.600.000  20%  Rp          43.520.000   Rp 250.920.000   Rp 174.080.000  

2014  Rp    174.080.000  20%  Rp          34.816.000   Rp 285.736.000   Rp 139.264.000  

2015  Rp    139.264.000  20%  Rp          27.852.800   Rp 313.588.800   Rp 111.411.200  

2016  Rp    111.411.200  20%  Rp          22.282.240   Rp 335.871.040   Rp   89.128.960  

2017  Rp      89.128.960  20%  Rp          17.825.792   Rp 353.696.832   Rp   71.303.168  

PT. XYZ dalam menghitung penyusutan atas kendaraan yang dimilikinya 

perusahaan tidak melihat bulan perolehan aset tetap tersebut, perusahaan 

hanya menghitung penyusutannya setiap periode saja dari mulai awal 

perolehan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan PSAK NO.16 Tahun 2011. 

Seharusnya perusahaan menghitungnya dengan cara seperti ini: 

Tarif saldo menurun  = Rp. 425.000.000 – Nilai sisa 
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           =   42.500.000 :  425.000.000 =  0,1 

Dikalikan dengan 2: 0,1 X 2 = 0,2 X 100 = 20% 

Maka Biaya penyusutan tahun 2013= (425.000.000 x 20%) x 6/12= 

42.500.000 

Jurnal untuk penyusutan tahun 2013 adalah: 

 (Dr) Beban Penyusutan  Rp. 42.500.000 

 (Cr)  Akumulasi Penyusutan Rp. 42.500.000 

Jika disusun dalam bentuk tabel, rincian dari penyusutan dan akumulasi 

penyusutan untuk aset tetap PT. XYZ Tahun 2013: 

Tabel 4.2 

Tabel Penyusutan Aset Tetap ( Whell Loader) 

Tahun Harga Perolehan 
Tarif 

Penyusutan 

Beban Depresiasai 

tahunan 

Akumulasi 

Depresiasi 
Nilai Buku 

           Rp 425.000.000  



PT. XYZ (Setelah Melakukan kapitalisasi biaya-biaya) 

Dalam perhitungan penyusutan Aset Tetap pada PT. XYZ belum melakukan 

pencatatan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 

Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Aset Tetap. 

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap  

Selama kegiatan usaha yang berlangsung PT. XYZ belum pernah 

melakukan penghentian ataupun pelepasan aset tetap. Jadi, kebijakan 

perusahaan yang diambil dalam melakukan pelepasan belum bisa dilihat, 

karena belum adanya kegiatan dari pelepasan aset itu sendiri. 

Penyajian Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan 

Dalam penyajian aset tetap pada PT. XYZ telah benar apabila dilihat 

dari cara mengelompokannya. Hanya saja ada kesalahan yang dilakukan oleh 

PT. XYZ yaitu menyajikan akumulasi penyusutannya secara tidak terpisah 

sehingga nilai buku dari setiap aset tetap yang dimiliki dapat diketahui. 

Perbandingan Perlakuan Aset Tetap pada PSAK No.16 Tahun 2011 

Perbandingan pengakuan Aset Tetap berdasarkan PSAK No.16 Tahun 2011 

PSAK No. 16 Tahun 2011 PT. XYZ 

a. Kemungkinan besar entitas akan 

memperoleh manfaat dari aset 

tersebut 

PT. XYZ mengakui aset tetap 

apabila memiliki masa manfaat 

lebih dari satu tahun, dan dapat 

2010  Rp    425.000.000  20%  Rp          42.500.000   Rp   42.500.000   Rp 382.500.000  

2011  Rp    382.500.000  20%  Rp          76.500.000   Rp 119.000.000   Rp 306.000.000  

2012  Rp    306.000.000  20%  Rp          61.200.000   Rp 180.200.000   Rp 244.800.000  

2013  Rp    244.800.000  20%  Rp          48.960.000   Rp 229.160.000   Rp 195.840.000  

2014  Rp    195.840.000  20%  Rp          39.168.000   Rp 268.328.000   Rp 156.672.000  

2015  Rp    156.672.000  20%  Rp          31.334.400   Rp 299.662.400   Rp 125.337.600  

2016  Rp    125.337.600  20%  Rp          25.067.520   Rp 324.729.920   Rp 100.270.080  

2017  Rp    100.270.080  20%  Rp          20.054.016   Rp 344.783.936   Rp   80.216.064  

2018  Rp      80.216.064  20%  Rp          16.043.213   Rp 360.827.149   Rp   64.172.851  

2019  Rp      64.172.851  20%  Rp          12.834.570   Rp 373.661.719   Rp   51.338.281  



digunakan dalam kegiatan 

operasional perusahaan. 

b. Biaya perolehannya dapat diukur 

secara andal 

Biaya perolehan atas suatu aset tetap 

dapat belum dilakukan secara andal 

hal itu dikarenakan perusahaan itu 

sendiri tidak mengakui adanya 

pengeluaran ketika ingin 

memperoleh aset tetap tersebut. 

Perbandingan pengukuran saat pengakuan Aset Tetap berdasarkan PSAK 

No.16 Tahun 2011 

PSAK No. 16 Tahun 2011 PT. XYZ 

a. Aset tetap yang memenuhi syarat 

pengakuan sebagai aset diukur pada 

biaya perolehan 

PT. XYZ tidak mencatat biaya 

selama proses kepemilikan aset 

tetap tersebut, dan hanya mengakui 

harga aset tetap tersebut pada saat 

dibeli. 

Perbandingan pengukuran biaya perolehan Aset Tetapberdasarkan PSAK 

No.16 Tahun 2011 

PSAK No. 16 Tahun 2011 PT. XYZ 

a. Biaya perolehan atas aset tetap 

adalah setara harga tunai pada saat 

pengakuan 

Perolehan atas aset tetap pada PT. 

XYZ tidak mencatat setiap biaya 

yang dikeluarkan. Sehingga biaya 

perolehan tidak dicatat dan tidak 

dihitung sebagai harga tunai.  

Perbandingan Penyusutan Aset Tetap berdasarkan PSAK No.16 Tahun 2011 

PSAK No. 16 Tahun 2011 PT. XYZ 

a. Setiap bagian dari aset tetap yang 

memiliki biaya perolehan cukup 

signifikan terhadap total biaya 

perolehan seluruh aset tetap 

disusutkan secara terpisah. 

PT. XYZ telah melakukan 

penyusutan terhadap setiap masing-

masing aset yang memiliki biaya 

perolehan yang cukup signifikan. 

b. Beban penyusutan untuk setiap Beban penyusutan pada PT. XYZ di 



periode diakui dalam laba rugi, 

kecuali jika beban tersebut 

dimasukan dalam jumlah tercatat 

aset lain. 

akui dalam laba rugi. 

c. Jumlah tersusutkan dari suatu aset 

dialokasikan secara sistematis 

sepanjang umur manfaatnya. 

Ya, PT. XYZ mengakui ketika umur 

manfaatnya dari aset tetap itu telah 

habis, maka akan habis juga masa 

kegunaanya. 

Perbandingan Metode Penyusutan Aset Tetap berdasarkan PSAK No.16 

Tahun 2011 

PSAK No. 16 Tahun 2011 PT. XYZ 

a. Metode penyusutan yang 

digunakan mencerminkan 

ekspektasi pola pemakaian manfaat 

ekonomik masa depan aset oleh 

entitas. 

PT. XYZ telah menggunakan 

metode penyusutan dengan benar 

menggunakan metode saldo 

menurun ganda yaitu menghasilkan 

suatu beban penyusutan periodik 

yang selama estimasi umur 

ekonomis aset. Hanya saja PT. XYZ 

pada saat menghitung penyusutan 

tidak memperhatikan perolehan aset 

tetap tersebut. 

Perbandingan Pengungkapan  Aset Tetap pada Laporan Keuangan berdasarkan 

PSAK No.16 Tahun 2011 

PSAK No. 16 Tahun 2011 PT. XYZ 

a. Dasar pengukuran yang 

digunakan dalam menentukan 

jumlah tercatat bruto 

PT. XYZ menentukan jumlah 

tercatat bruto tidak menggunakan 

dasar pengukuran untuk suatu aset 

tetap, hal ini mengakibatkan 

kecilnya jumlah aset tetap dan 

besarnya beban pada laba rugi. 

b. Metode penyusutan yang 

digunakan 

Untuk menghitung penyusutan PT. 

XYZ mengambil metode yang telah 



sesuai yaitu metode saldo menurun 

ganda. 

c. Umur manfaat atau tarif 

penyusutan yang digunakan 

Dalam menentukan tarif 

penyusutannnya, PT. XYZ 

menghitungnya dengan cara melihat 

umur manfaat dari aset tetap itu 

terlebih dahulu. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Dalam Penentuan Harga Perolehan aset tetap berwujud Mesin (Whell 

Loader) oleh perusahaan pencatatannya tidak sesuai dengan PSAK 

No.16 

2. Selama kepemilikan Mesin (Whell Loader) Untuk pemeliharaan aset 

tetap ganti oli PT. XYZ telah mengakuinya dengan benar yaitu masuk 

dalam kelompok pengeluaran pendapatan (Revenue Expenditure), 

Sesuai dengan PSAK No.16 Tahun 2011, sedangkan untuk 

penggantian suku cadang belum diakui sebagai pengeluaran modal 

(Capital Expenditure) hal ini jelas tidak sesuai dengan PSAK No.16 

Tahun 2011. 

3. Pencatatan atas penyusutan yang ditampilkan oleh PT. XYZ belum  

dilakukan secara tepat sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2011, 

karena perusahaan tidak memperhatikan bulan saat perolehan aset tetap 

dan hanya menghitungnya pada satu periode. 

4. Penghentian dan pelepasan pada PT. XYZ belum dapat disajikan dan 

dibandingkan dengan PSAK No.16 Tahun 2011, karena belum 

diadakan penghentian dan pelepasan atas aset tetap. 

5. Dalam hal penyajian aset tetap pada laporan keuangan perusahaan 

telah menyajikan komponen aset tetapnya dengan benar, hanya 

penyajian akumulasi penyusutannya tidak dilakukan secara terpisah. 



Dari hal tersebut dapat disimpulkan  bahwa penyajian aset tetap pada 

laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK No.16. 

Saran 

1. Dalam penentuan harga perolehan terhadap aset tetap berwujud yang 

dibeli secara tunai operasional perusahaan. Perusahaan harus di 

perhatikan setiap pengeluaran-pengeluaran yang terjadi selama aset 

tersebut sampai bisa digunakan, karena semua biaya-biaya yang 

diikeluarkan oleh perusahaan pada saat perolehan mesin whell Loader 

merupakan komponen dari harga perolehan aset tetap. 

2. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang bersifat 

menambah manfaat umur aset, dapat dibebankan langsung terhadap 

pengeluaran modal, dalam hal ini perusahaan harus lebih menekankan 

lagi apakah kebijakan yang di ambil dalam pengeluaran-pengeluaran 

yang terjadi selama masa manfaat penggunaan aset tetap tersebut. 

Apakah pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan, yang dapat 

digolongkan sesuai dengan besarnya pengeluaran itu sendiri. 

3. Dalam Penyajian akumulasi penyusutan pada Laporan Keuangan, 

perusahaan seharusnya menyajikan secara terpisah sesuai kelompok 

aset tetap sehingga pembaca laporan keuangan dapat mengetahui nilai 

tercatat dari masing-masing kelompok aset. 

4. Dalam penyajian aset tetap di neraca perusahaan, perusahaan harus 

membuat aset tetap dan penyusutannya secara berdampingan agar 

pengguna laporan keuangan dapat melihat berapa akumulasi 

penyusutan oleh masing-masing aset yang ada. Hal tersebut harus 

merujuk terhadap PSAK No.16 Tahun 2011, agar pencatatan akuntansi 

yang baik dan benar akan membuat terjaganya kekayaan perusahaan, 

sehingga kecil kemungkinan terjadinya penyelewngan-penyelewengan 

terhadap pencatatan dan perlakuan aset tetap itu sendiri, karena aset itu 

merupakan kekayaan dari perusahaan yang membantu dan menunjang 

jalannya operasional perusahaan. Untuk kemajuan kedepannya 

perusahaan itu sendiri. 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 
Baridwan, Zaki. 2010. Intermediate Accounting. Yogyakarta: BPFE. 

Carl S. Warren, J. M. 2008. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. 

Earl K.Shce, J. D. 2009. Intermediate Accounting. Jakarta: Salemba Empat. 

Jerry J. Weygarnd, D. E. 2009. Accounting Principles. Jakarta: Salemba Empat. 

Jusup, A. H. 2005. Dasar-Dasar Akuntansi. Yogyakarta: Aditya Media. 

Keiso, D. E., Weygandt, J. J dan Warfield, T. D. 2008. Akuntansi Intermediate. Jakarta: 

Erlangga. 

Kirana, P. 2013. “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAK No. 16 pada PT. 

Graphika Beton”. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja 

Ali Haji. 

Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. 

PSAK. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan. 

Ratag, S. M. 2013. “Perlakuan Akuntansi Capital Expenditure dan Revenue Expenditure 

pada PT. BANK SULUT”. Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam 

Ratulangi Manado. 

Revve, J. M., Warren, C. S dan Duchac, J. E. 2010. Pengantar Akuntansi. Jakarta: 

Salemba Empat. 

Rudianto. 2010. Akuntansi Koperasi. Jakarta: Erlangga. 

Salainti, A. F. 2013. “Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada PT. PLN 

(PERSERO) Wilayah Suluttenggo Area Manado”. Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Sam Ratulangi. 

Soemarso. 2008. Revisi Akuntansi Satu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat. 

Suhayati, E. dan Anggadini, S. D. 2009. Akuntansi Keuangan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D dan Kieso, D. E. 2011. Financial Accounting. United 

States of America: Coby Harmon. 

 

 

 

 

 

 

 


