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ABSTRAK 

 

Peranan aset tetap dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan cukup besar, selain itu nilai investasi 

yang ditanamkan aset tetap relatif besar. oleh karena itu, kesalahan dalam menilai aset tetap akan mengakibatkan 

kesalahan yang cukup material. Sehingga Dalam melakukan pencatatan dan memanfaatkan aset tetap, manajemen perlu 

mengkuti standar – standar yang tertulis dalam PSAK No.16 yang mana mengatur terkait dengan pengakuan, 

pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan penyajian aset tetap. 

PT. Liba Marindo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran, angkutan laut kapal penumpang 

dan mengageni angkutan barang. Sebagai perusahaan jasa, PT Liba Marindo juga membutuhkan aset tetap yang mampu 

memaksimalkan kegiatan usahanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. 

Berdasarkan hasil observasi, penulis memperoleh hasil penelitian bahwa kebijakan perusahaan dalam perlakuan 

akuntansi aset tetap masih belum sesuai dengan PSAK No.16 (revisi 2011). pada perolehan asetnya yang dibeli secara 

tunai, perusahaan tidak mengakapitalisasi biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset tetap. Pada 

pengeluaran setelah perolehan, Semua biaya setelah perolehan tersebut dicatat oleh perusahaan sebagai biaya pada 

periode terjadinya. pada penyusutan, perusahaan menggunakan kebijakan sendiri dan pada penyajian, aset tetap tidak 

dicatat secara terpisah antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya. Jadi perusahaan dapat lebih teliti dalam 

membuat kebijakan terhadap perolehan aset tetap, pengeluaran setelah perolehan aset tetap, serta penyajian aset tetap 

dalam laporan keuangan. 

 

Kata kunci: Aset tetap, PSAK No.16, Perusahaan jasa. 

 

PENDAHULUAN 

 

1.  Latar belakang 

Pada dasarnya dunia usaha untuk saat ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan bukan hanya manajemen dan pemilik perusahaan saja. Banyak pihak lain yang berkepentingan terhadap 

perusahaan untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan antara lain investor, karyawan, kreditor, pemasok, 

pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Kondisi 

keuangan perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan yang bersangkutan yang terdiri dari neraca, laporan laba 

rugi dan laporan perubahan modal. Salah satu pos dalam neraca adalah aset tetap. Aset tetap merupakan salah satu 

unsur neraca yang mempunyai nilai material. Dalam laporan laba rugi biaya penyusutan juga memberikan kontribusi 

biaya yang cukup besar.  

Aset tetap merupakan harta perusahaan yang menyerap sebagian besar modal perusahaan, sebab dari segi 

jumlah dana untuk memperoleh aset tetap diperlukan dana yang relatif besar. Besarnya dana yang di serap aset tetap, 

menjadikan aset tetap itu perlu mendapatkan perhatian yang serius. Tidak hanya pada penggunaan dan operasinya saja 

tetapi juga dalam akuntansinya. Akuntansi aset tetap sangat berarti terhadap kewajaran laporan keuangan, kesalahan 
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dalam menilai aset tetap akan mengakibatkan kesalahan yang cukup material karena nilai investasi yang ditanamkan 

aset tetap relatif besar. Mengingat pentingnya akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan tersebut, maka 

penerapannya harus berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan. Pada penelitian ini, standar akuntansi keuangan 

yang dipakai adalah PSAK No 16 Tahun 2011. PSAK No 16 tahun 2011 sudah mengadopsi hampir seluruh pernyataan 

dalam IFRS / IAS sebagai pedoman standar akuntansi internasional.  

PT Pelayaran Liba Marindo merupakan perusahaan pelayaran nasional yang bergerak dibidang jasa angkutan 

laut khusus kapal penumpang dengan rute perjalanan tanjungpinang-batam dan batam-tanjungpinang serta mengageni 

kapal barang. Hal yang terpenting yang dapat disorot dari segi akuntansinya pada PT Pelayaran Liba Marindo adalah 

penerapan akuntasinya terhadap aset tetap. Karena aset tetapnya merupakan sumber pendapatan yang utama bagi PT 

Pelayaran Liba Marindo. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk mengangkat secara lebih mendalam mengenai aset 

tetap serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan aset tetap dalam penerapannya diperusahaan secara langsung. 

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN STANDAR 

AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK NO.16) ATAS ASET TETAP PADA PT PELAYARAN LIBA MARINDO”. 

 

2.  Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. pengakuan atas aset tetap pada  PT Pelayaran Liba Marindo  

2. pengukuran atas aset tetap pada  PT Pelayaran Liba Marindo  

3. pengeluaran setelah perolehan atas aset tetap pada  PT Pelayaran Liba Marindo  

4. penyusutan atas aset tetap pada  PT Pelayaran Liba Marindo ini telah sesuai dengan PSAK no 16  

5. penghentian dan pelepasan atas aset tetap pada  PT Pelayaran Liba Marindo  

6. Mengetahui apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan PT Pelayaran Liba Marindo  

7. apakah apabila penerapan akuntansi aset tetap ada yang tidak sesuai dengan PSAK no 16 akan berpengaruh 

terhadap laporan keuangan PT Pelayaran Liba Marindo  

 

LANDASAN TEORI 

 

1.  Pengertian aset tetap 

Pengertian aset tetap menurut IAI, PSAK No 16 (2011 : 16.2) adalah aset berwujud yang dimiliki untuk 

digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan 

administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Sedangkan Marisi (2013:2) 

mendefinisikan aset tetap adalah aset yang memiliki wujud fisik dan memberikan manfaat ekonomi kepada entitas pada 

masa-masa yang akan datang.  

 

2.  Perolehan dan Pengakuan Aset Tetap 
Rudianto (2009:274) menyatakan bahwa untuk memperoleh aset tetap, Perusahaan harus mengeluarkan 

sejumlah uang yang tidak hanya dipakai untuk membayar barang itu sendiri sesuai dengan nilai yang tercantum 

didalam faktur, tetapi juga untuk beban pengiriman, pemasangan, perantara, balik nama dan sebagainya. Keseluruhan 

uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut disebut dengan harga perolehan. 

PSAK No 16 (2011:16.4) mengemukakan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset tetap 

jika dan hanya jika : 

a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.  

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 

Menurut Raja Adri (2012:152-168) dalam Wiwin (2013), bahwa cara untuk mendapatkan aset tetap adalah : 

1. Pembelian Tunai 

2. Pembelian Angsuran 

3. Penerbitan Surat Berharga 

4. Pertukaran dengan Aset Lain 

5. Perolehan Aset Tetap dengan Konstruksi Sendiri 

6. Perolehan Aset Tetap dari Sumbangan 



3.  Biaya - Biaya setelah Perolehan 

Kieso et al (2007:25-26) menyatakan bahwa secara umum, terdapat empat jenis pengeluaran utama yang 

berkaitan dengan aset yang ada yaitu : 

1) Penambahan  

2) Perbaikan dan Penggantian 

3) Biaya Penyusunan Kembali dan Pemasangan Kembali (rearrangement and reinstallation costs)  

4) Reparasi biasa (ordinary repairs)   

Hery (2011:165,166) menyatakan bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan dapat 

dikategorikan menjadi : 

 Pengeluaran modal (capital expenditure) 

Pengeluaran modal (capital expenditure) adalah biaya - biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh 

aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap, serta memperpanjang masa 

manfaat aset tetap. Biaya-biaya ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang besar (material), namun tidak 

sering terjadi.  

 Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure). 

Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) adalah biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam 

periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap 

dineraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan 

dimana biaya tersebut terjadi (dikeluarkan). 

 

4.  Pengukuran aset tetap 

1)     Pengukuran Awal Ketika Aset Diperoleh 

Menurut PSAK No 16 (2011:16.6) Aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada 

awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. 

2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 

Menurut IAI, PSAK (2011: 16.11) perusahaan dapat memilih model biaya atau model revaluasi sebagai 

kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakannya tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang 

sama. 

a. Model Biaya 

Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan 

akumulasi rugi penurunan nilai aset. 

b. 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 

 

5.  Penyusutan  

Ely dan Sri (2009:249) menyatakan bahwa bersamaan dengan berlalunya waktu, biasanya kemampuan yang 

diberikan aset tetap berwujud menurun. Pengakuan adanya penurunan aset tetap berwujud ini dibebankan  sebagai 

biaya yang dikenal dengan nama depreciation expense (biaya penyusutan). pembebanan ini dilakukan tiap bulan atau 

ditunda sampai akhir periode akuntansi. penyusutan merupakan penurunan nilai manfaat secara periode dari aset tetap  

Menurut IAI, PSAK (2011:16.19) berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang 

disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus 

(straight line method), metode saldo menurun (diminishing balance method), dan metode jumlah unit (sum of the unit 

method). 

 

6.  Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap 

Menurut IAI, PSAK No 16 (2011:16.20) menyatakan bahwa jumlah tercatat suatu aset tetap dihentikan 

pengakuannya pada saat dilepas atau 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 pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK 30: Sewa mengharuskan 



perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa-balik). Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai 

pendapatan.  

Penghentian dan pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan cara :  

1) Penjualan 

2) Konversi Terpaksa 

3) Pembuangan 

 

7.  Pengertian laporan keuangan 

Imam (2007:9) menyatakan bahwa laporan keuangan (financial statement) merupakan cara utama dengan 

format-format standar untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak luar perusahaan. Laporan 

keuangan utama umumnya terdiri dari hal-hal berikut: 

1) Neraca (balance sheet).  

2) Laporan laba rugi (income statement).  

3) Laporan laba ditahan (retained earnings statement)  

4) Laporan arus kas (statement of cash flows).  

5) Catatan atas laporan keuangan (notes to financial statement)  

 

Harahap (2011:95), menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang manfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (decision making). 

 

8.  Penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan 

Rudianto (2009:274) menyatakan bahwa di neraca, aset tetap dicatat sebesar nilai bukunya. Aset tetap yang 

dimiliki perusahaan dicatat dan diakui sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan 

akumulasi depresiasi aset tetap. 

 

METODE PENELITIAN  

 

1.  Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan pada PT Pelayaran Liba Marindo yang merupakan salah satu perusahaan 

pelayaran nasional yang bergerak dibidang jasa angkutan laut khusus kapal penumpang dan kapal barang transportasi 

laut di Tanjungpinang, yang berlokasi di Jl. Pos No. 5 RT.01/VIII Tanjungpinang Kota. 

 

2.  Jenis Data 

Kuncoro (2009:145) menyatakan bahwa jenis data terbagi menjadi dua yaitu : 

a. Kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) 

b. Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa profil perusahaan dan data kuantitatif 

berupa laporan keuangan. 

 

3.  Sumber data 

a. Data Primer 

Kuncoro (2009:148) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan melalui 

wawancara tidak terstruktur kepada bagian accounting. 

b. Data Sekunder 

Kuncoro (2009:148) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Dalam hal ini diperoleh data 

tersebut dari berbagai literatur – literatur, diktat kuliah dan sumber lainnya. 

 

 



4.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melengkapi hasil penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara : 

1. Studi lapangan 

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data langsung dari lokasi 

penelitian yaitu pada PT. Pelayaran Liba Marindo. 

2. Studi kepustakaan 

Penulis mengumpulkan data teoritis yang menjadi landasan teori untuk melaksanakan penelitian ini dengan 

cara mempelajari berbagai buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini. 

 

5.  Metode Analisis 

 Penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara 

mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. 

 

6.  Teknik Analisis 

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis yaitu : 

1. Mengumpulkan data perusahaan yang meliputi profil perusahaan serta laporan keuangannya  

2. Melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan mengenai  kebijakan – kebijakan akuntansi aset tetap 

yang diterapkan PT Pelayaran Liba Marindo, Tanjungpinang. 

3. Mengumpulkan data - data pendukung yang diperlukan untuk memastikan keakuratan dan kebenaran 

pencatatan aset tersebut. 

4. Mengklasifikasikan data yang diperlukan untuk dianalisis kesesuaian penerapannya sesuai dengan PSAK NO 

16 

 

PEMBAHASAN 

 

1.  Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Pelayaran Liba Marindo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran, angkutan laut kapal 

penumpang dan mengageni angkutan barang, dimana pemilik kapal barang hanya memakai nama PT. Pelayaran 

libamarindo, Jadi pt liba marindo akan menerima pendapatan dari tiap kali jalannya kapal dan untuk biaya kapal barang 

sesuai dengan kontrak perjanjian dalam setiap kali jalannya. Pelayaran Liba Marindo menghasilkan pendapatan dari  

suatu produk jasa angkutan laut bagi masyarakat khususnya trayek untuk tujuan Tanjungpinang - Telaga Punggur 

(Batam) serta angkutan  barang yang bersifat keagenan yang didalamnya dapat dipakai untuk pengangkutan alat - alat 

berat, bouksit, batu bara, pasir, granit dan lain-lain. Dengan trayek dari pelabuhan Kijang - Pulau Pangkil( pemuatan 

kapal besar). 

 

2.  Hasil Penelitian 

a. Pengakuan 

PT Liba Marindo mengklasifikasikan aset tetap nya kedalam 3 kategori yaitu : Bangunan, Kapal dan 

inventaris kantor. PT Liba Marindo mengakui aset sebagai aset yang dimiliki dengan ketentuan yaitu : 

 Aset yang dimiliki atau yang diperoleh adalah aset yang memiliki masa manfaat dan memberikan manfaat 

ekonomis lebih dari satu periode, dan mampu mendukung kegiatan operasional perusahaan. Manfaat 

ekonomis ditentukan menurut kebijakan PT Liba Marindo sendiri yang dalam penentuannya didasari oleh nilai 

dan penggunaan Aset Tetap.  

 Biaya perolehan aset tetap yang dapat diukur secara handal, karena ada dokumen atau catatan pendukung atas 

perolehan aset tetap. 

Dalam hal ini, pengakuan atas aset tetap pada PT. Liba Marindo sudah baik, dengan kata lain tidak 

menyimpang dari PSAK No.16.  

 

 

 



Tabel 4.2.1.1 Perbandingan Pengakuan Aset Tetap oleh PT Pelayaran Liba Marindo dengan Pengakuan Aset 

Tetap berdasarkan PSAK NO 16 

PSAK NO 16 PT Pelayaran Liba Marindo Keterangan 

a. Kemungkinan besar entitas akan 

memperoleh  manfaat ekonomik 

masa depan dari aset tersebut 

 

 

PT Liba Marindo mengakui aset sebagai aset yang 

dimiliki dengan ketentuan aset yang dimiliki atau yang 

diperoleh adalah aset yang memiliki masa manfaat dan 

memberikan manfaat ekonomis lebih dari satu periode 

dan mampu mendukung kegiatan operasional 

perusahaan. 

Sesuai 

b. Biaya perolehan aset dapat diukur 

secara andal. 

 

Biaya perolehan aset tetap yang dimiliki PT Liba 

Marindo dapat diukur secara handal, karena ada 

dokumen atau catatan pendukung atas perolehan aset 

tetap 

Sesuai 

  

b. Pengukuran Aktiva Tetap 

Aset tetap awalnya dicatat sebesar harga perolehannya. Berdasarkan data yang bersumber dari PT Liba 

Marindo ternyata perusahaan ini memperoleh aset tetap dengan cara pembelian tunai dan dibuat sendiri.  

1. Pembelian Tunai 

Harga perolehan aset tetap yang dicatat PT Liba Marindo jika pembelian tunai adalah harga yang tertera dalam 

faktur pembelian dan kalau ada diskonnya, perusahaan akan langsung mengurangkan  harga beli dengan diskon yang 

didapat ,sedangkan biaya - biaya yang dikeluarkan hingga aset siap digunakan dibebankan sebagai biaya lain – lain 

pada periode terjadinya. Berikut ini bisa dilihat perbandingan pencatatan yang dilakukan PT. Liba Marindo dengan 

pencatatan yang seharusnya sesuai dengan Psak No 16. 

Tabel 4.2.1.2 perbandingan pencatatan yang dilakukan PT. Liba Marindo dengan pencatatan yang seharusnya 

sesuai dengan Psak No 16. 

Tanggal Keterangan PT Liba Marindo Psak No 16 

13 

maret 

1993 

bangunan dengan harga faktur 

Rp 480.000.000, mendapat 

potongan harga 10% dari 

harga faktur dan dikeluarkan 

biaya akte notaris Rp 500.000, 

dan biaya pembersihan Rp 

50.000. 

Bangunan             432.000.000 

BebanLain-lain            550.000 

           Kas                  432.550.000 

 

Bangunan                  432.550.000 

           Kas                   

432.550.000 

 

 

Dari kasus yang terjadi diatas, dapat diketahui bahwa PT Liba Marindo melakukan kesalahan dalam 

menentukan harga perolehan atas beberapa aset tetapnya yang dibeli secara tunai. Dimana perusahaan ini belum 

menerapkan pencatatan sebagaimana mestinya, dikarenakan tidak dikapitalisasinya semua biaya yang berkaitan dengan 

perolehan aset tetap. Maka pencatatan semacam ini akan berakibat nilai aset tetap yang disajikan di neraca menjadi 

terlalu rendah dari yang semestinya, karena didalamnya tidak termasuk pengeluaran – pengeluaran biaya yang 

semestinya termasuk dalam harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Begitu juga dengan nilai penyusutannya 

menjadi kecil. Selain itu mempengaruhi perhitungan laba bersih pada periode tersebut yaitu akan terlalu rendah karena 

biaya yang dibebankan terlalu tinggi.  

2. Dibuat sendiri 

Untuk aset tetap yang dibuat sendiri, PT.Liba Marindo mencatatnya didasarkan atas semua biaya yang terjadi 

berkenaan dengan pembuatan aset yang bersangkutan hingga aset siap untuk digunakan. Berikut ini adalah salah satu 

contoh aset tetap yang dibuat sendiri oleh perusahaan. Pada tanggal 12 juni 1993 perusahaan membuat kapal sendiri 

yaitu Mv sentosa 1 dengan biaya hingga kapal selesai terdiri dari: Biaya fiber Rp 600.000.000, Minyak resin Rp 

340.000.000, Seratan Rp 180.000.000, Cap kapal Rp 77.000.000 dan Biaya konstruksi Rp 220.000.000. Perusahaan 

menjurnalnya:       

 



Mv Sentosa 1  Rp 1,417,000,000  

                  Kas       Rp  1,417,000,000  

Berdasarkan pencatatan diatas, perusahaan telah melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK No.16. 

Perusahaan mengkapitalisasikan seluruh pengeluaran yang berhubungan dengan pembuatan aset tetap hingga siap 

digunakan. 

 

Tabel 4.2.1.3 Perbandingan Pengukuran Aset Tetap oleh PT Pelayaran Liba Marindo dengan Pengukuran Aset Tetap 

berdasarkan PSAK NO 16 

PSAK NO 16 PT Pelayaran Liba Marindo Keterangan 

a. Harga perolehannya, termasuk 

bea impor dan pajak pembelian 

yang tidak boleh dikreditkan 

setelah dikurangi diskon 

pembelian dan potongan-

potongan lain. 

 

Harga perolehan aset tetap yang dicatat PT Liba 

Marindo adalah harga yang tertera dalam faktur 

pembelian dan kalau ada diskonnya, perusahaan akan 

langsung mengurangkan  harga beli dengan diskon 

yang didapat , sedangkan biaya - biaya yang 

dikeluarkan hingga aset siap digunakan dibebankan 

sebagai beban lain – lain pada periode terjadinya. 

Tidak 

Sesuai 

b. Satu atau lebih aset tetap mungkin 

diperoleh dalam pertukaran non 

moneter atau kombinasi aset 

moneter , biaya perolehannya 

diukur pada nilai wajar dari aset 

tersebut. 

 

PT Liba Marindo belum pernah melakukan pertukaran 

aset dalam bentuk apapun semenjak perusahaan 

didirikan, baik pertukaran sejenis maupun tidak sejenis 

serta belum membuat kebijakan terkait pada pertukaran 

aset tetap. 

Sesuai 

c. Biaya perolehan suatu aset yang 

dibangun sendiri ditentukan 

dengan menggunakan prinsip 

yang sama sebagaimana 

perolehan aset dengan pembelian  

Aset tetap yang dibuat sendiri pencatatannya 

didasarkan atas semua biaya yang terjadi berkenaan 

dengan pembuatan aset yang bersangkutan hingga aset 

siap untuk digunakan. 

Sesuai 

 

c. Pengeluaran setelah perolehan 

Setelah aset tersebut diperoleh dan siap untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, maka akan 

timbul biaya-biaya untuk memelihara aset tersebut agar dapat beroperasi dengan baik dan bahkan bisa menambah masa 

manfaat aset tersebut. PT Liba Marindo menerapkan kebijakan pembebanan biaya pada periode terjadinya tanpa 

memperhatikan apakah pengeluaran tersebut menambah umur ekonomis serta manfaatnya. Pengeluaran tersebut dapat 

dilihat pada tanggal 30 oktober 2013, dilakukan perbaikan lambung kanan untuk Sentosa 5 senilai Rp 2.100.000. 

Perusahaan mencatatnya dengan jurnal : 

Biaya peralatan kapal Rp 2.100.000 

 Kas   Rp 2.100.000 

Berdasarkan jurnal diatas, perusahaan mencatat pengeluaran perbaikan tersebut sebagai pengeluaran 

pendapatan kedalam akun biaya peralatan kapal. Hal ini belum sesuai dengan PSAK No 16, karena biaya tersebut dapat 

dikategorikan biaya pengeluaran modal karena biaya yang dikeluarkan merupakan pengeluaran guna memperpanjang 

masa manfaat aset tersebut maka jurnal yang seharusnya adalah : 

Mv Sentosa 5   Rp 2.100.000 

 Kas   Rp 2.100.000 

 Pengeluaran lainnya, ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan service untuk semua 

kapalnya yang rutin dilakukan setiap akhir tahunnya,untuk tahun 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000 dengan jurnal :  

Biaya Doc Kapal     Rp. 2.500.000.000 

Kas    Rp. 2.500.000.000 

Pada pencatatan jurnal diatas, perusahaan mencatat pengeluaran tersebut sudah sesuai dengan PSAK No.16. 

Karena perusahaan mencatat pengeluaran tersebut sebagai pengeluran pendapatan. Karena pengeluaran tersebut 



termasuk kedalam salah satu pengeluaran rutin yang sering dilakukan dalam rangka memelihara aset tetap untuk dapat 

beroperasi sebagaimana mestinya.  

Tabel 4.2.1.4 Perbandingan Pengeluaran atas Aset Tetap setelah Perolehan oleh PT Pelayaran Liba Marindo dengan 

berdasarkan PSAK NO 16 

PSAK NO 16 PT Pelayaran Liba Marindo Keterangan 

a. Pengeluaran setelah perolehan 

awal suatu aset tetap 

memperpanjang masa manfaat 

dimasa yang akan datang dalam 

bentuk peningkatan kapasitas, 

peningkatan standar kinerja, atau 

mutu produksi harus ditambahkan 

pada jumlah tercatat pada aset 

bersangkutan. 

Biaya - biaya yang dikeluarkan agar aset tetap 

tersebut dalam  kondisi yang baik dan siap pakai, PT 

Liba Marindo menerapkan kebijakan pembebanan 

biaya pada periode terjadinya. 

Tidak 

sesuai 

b. Pengeluaran untuk perbaikan atau 

perawatan aset tetap untuk 

menjaga manfaat keekonomian 

masa yang akan datang yang 

diharapkan perusahaan untuk 

mempertahankan standar kinerja 

semula atas suatu aset, diakui 

dalam laba rugi saat terjadinya. 

PT Liba Marindo tidak mengakui biaya perawatan 

sehari - hari aset tetap sebagai bagian dari aset 

tersebut. Biaya tersebut diakui dalam laporan laba 

rugi pada saat terjadinya. 

Sesuai 

 

d. Penyusutan 

Perusahaan menerapkan kebijakan penyusutan yang ditentukan dari manajemen perusahaan liba marindo 

sendiri. Ada tarif penyusutan yang juga ditentukan oleh PT Liba Marindo sendiri, 10% untuk aset tetap yang memiliki 

umur manfaat 10 - 30 tahun dan 25% untuk aset tetap yang memiliki umur manfaat 5 - 8 tahun. Perhitungan penyusutan 

dilakukan tiap setahun sekali. Perhitungan penyusutannya dilakukan dengan cara mengalikan tarif penyusutan dengan 

harga perolehan untuk tahun pertama dan untuk tahun selanjutnya mengalikan tarif penyusutan dengan nilai buku. 

Perusahaan melakukan pencatatan penyusutan bangunan pada bulan desember tahun 2013 dengan jurnal : 

Beban penyusutan_ Bangunan Rp 52.521.115 

Akumulasi penyusutan bangunan  Rp 52.521.115 

Hal ini belum sesuai dengan PSAK No 16, karena menurut PSAK No 16 ada beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam menghitung penyusutan. Dibawah ini penulis akan menggunakan salah satu metode penyusutan yang 

sesuai PSAK No 16 yaitu metode garis lurus.  

Beban Penyusutan = Harga perolehan – nilai sisa 

     Umur manfaat 

 

Beban penyusutan bangunan = 432.550.000 – 0      

          30 

    = 14.418.333  

Jadi pencatatan yang seharusnya di tahun 2013 adalah : 

Beban penyusutan bangunan    Rp 14.418.333 

Akumulasi penyusutan bangunan   Rp 14.418.333 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2.1.5 Perbandingan Penyusutan Aset Tetap oleh PT Pelayaran Liba Marindo dengan Penyusutan Aset Tetap 

berdasarkan PSAK NO 16 

PSAK NO 16 PT Pelayaran Liba Marindo Keterangan 

a. Setiap bagian dari aset yang 

memiliki biaya perolehan cukup 

signifikan terhadap total biaya 

perolehan seluruh aset harus 

disusutkan secara terpisah. 

Setiap aset tetap yang dimiliki PT Liba Marindo 

akan disusutkan berdasarkan kebijakan PT. Liba 

Marindo. 

Sesuai 

b. Jumlah tersusutkan dari suatu aset 

dapat dialokasikan secara sistematis 

sepanjang masa manfaatnya. 

Penyusutan aset tetap dilakukan berdasarkan 

manfaat aset tetap yang bersangkutan. 

Sesuai 

c. Metode penyusutan yang  

digunakan untuk mengalokasikan 

jumlah yang disusutkan secara 

sistematis dari suatu aset selama 

umur manfaatnya antara lain, 

metode garis lurus, saldo menurun, 

metode jumlah unit. 

PT Liba Marindo tidak ada menggunakan metode 

penyusutan akuntansi, kebijakan penyusutannya 

hanya dengan mengalikan 10% (untuk umur 

manfaat 10 – 30 tahun) dengan harga perolehan 

untuk tahun pertama dan selanjutnya tariff 

dikalikan dengan nilai buku dan 25% (untuk umur 

manfaat 5 – 8 tahun) 

Tidak Sesuai 

  

e. Penghentian dan pelepasan 

PT liba marindo belum pernah menjual aset tetap yang dimilikinya dan belum pernah melakukan pertukaran 

aset dalam bentuk apapun semenjak perusahaan didirikan, baik pertukaran sejenis maupun tidak sejenis serta belum 

membuat kebijakan terkait pada pertukaran aset tetap. Aset tetap PT Liba Marindo dihapuskan dari neraca bila aset 

telah disusutkan sepenuhnya dan bila aset yang dimiliki rusak berat, akan dihentikan juga  penggunaannya meskipun 

aset tersebut belum disusutkan secara penuh. Perusahaan mangakui keuntungan dan kerugian yang terjadi atas 

penghentian aset tetapnya. Pada tanggal 21 juli 2007, perusahaan menghentikan asetnya berupa printer dengan tahun 

perolehan 2004 yang mengalami kerusakan pada cartdrige nya dengan posisi sebagai berikut inventaris kantor printer 

Rp 600.000 dan belum disusutkan secara penuh,dimana akumulasi penyusutan Rp 346.875. perusahaan mencatatnya: 

Akumulasi penyusutan Inventaris kantor _printer Rp 346.875 

Rugi karena diapker     Rp 253.125 

  Inventaris kantor_printer    Rp 600.000 

Berdasarkan pencatatan diatas, perusahaan telah melakukan penghentian aset tetap sesuai dengan PSAK 

No.16.  

Tabel 4.2.1.6 Perbandingan Penghentian dan Pelepasan atas Aset Tetap oleh PT Pelayaran Liba Marindo dengan 

Penghentian dan Pelepasan atas Aset Tetap berdasarkan PSAK NO 16 

PSAK NO 16 PT Pelayaran Liba Marindo Keterangan 

a. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan 

pengakuannya pada saat dilepas 

atau ketika tidak terdapat lagi 

manfaat ekonomi masa depan yang 

diharapkan dari penggunaan atau 

pelepasannya. 

Aset tetap PT Liba Marindo dihapuskan dari neraca 

bila aset telah disusutkan sepenuhnya dan bila aset 

yang dimiliki rusak berat, akan dihentikan juga  

penggunaannya meskipun aset tersebut belum 

disusutkan secara penuh. 

Sesuai 



b. Keuntungan atau kerugian yang 

timbul dari penghentian pengakuan 

aset tetap ditentukan sebesar 

pendapatan antara jumlah 

pengahasilan neto jika ada dan 

jumlah tercatat dari aset tersebut. 

PT Liba Marindo mengakui adanya keuntungan dan 

kerugian yang timbul dari penghentian aset tetap 

yang dilakukan dengan cara diapker/dibiarkan. 

 

Sesuai 

c. Pelepasan aset dapat dilakukan 

dengan berbagai cara (misalnya: 

dijual, disewakan berdasarkan sewa 

pembiayaan, atau disumbangkan). 

Pelepasan aset dilakukan dengan cara di apker/ di 

biarkan. 

Sesuai 

 

f. Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan 

PT Liba Marindo menyajikan posisi aset tetap di neraca secara terpisah seperti : bangunan, kapal, dan 

inventaris kantor. Nilai aset tetap yang disajikan pada neraca merupakan nilai bersih atas aset - aset tetap tersebut pada 

tahun pelaporan, yakni setelah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Disini perusahaan telah menyajikan 

posisi aset tetapnya dengan benar, hanya perusahaan tidak menyajikan terpisah antara nilai perolehan dan akumulasi 

penyusutan, sehingga tidak dapat dilihat langsung berapa nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk masing - 

masing kelompok aset tetap. Karena menurut PSAK No 16 nilai perolehan dan akumulasi penyusutan harus disajikan 

secara terpisah. Jadi penyajian aset tetap pada laporan keuangan perusahaan masih belum sesuai dengan PSAK No.16. 

Seharusnya perusahaan menyajikan aset tetap pada neraca sebagai berikut :  

Aktiva Tetap 

Bangunan     Rp      432.000.000 

Akumulasi Penyusutan Bangunan     (Rp      379.478.885) 

         Rp    52.521.115 

Kapal       Rp 12.106.400.000 

Akumulasi Penyusutan Kapal            (Rp   9.847.389.872)     

         Rp  2.259.010.128 

Inventaris Kantor       Rp       100.775.000  

Akumulasi Peny. Inventaris Kantor    (Rp         66.940.088) 

        Rp        33.834.912 

 Total nilai tercatat aktiva tetap    Rp   2.119.661.957,5 

      

    Tabel 4.2.1.7 Perbandingan Penyajian Aset Tetap oleh PT Pelayaran Liba Marindo dengan Penyajian Aset Tetap 

berdasarkan PSAK NO 16 

PSAK NO 16 PT Pelayaran Liba Marindo Keteran

gan 

a. Aset tetap disajikan dalam 

neraca sebesar nilai perolehan 

aset tersebut dikurangi dengan 

akumulasi penyusutan. 

Nilai aset tetap yang disajikan pada neraca adalah nilai 

bersih atas aset-aset tetap tersebut pada tahun pelaporan, 

yakni setelah harga perolehan dikurangi akumulasi 

penyusutan. 

 

Tidak 

Sesuai 

b. Setiap jenis aset seperti tanah, 

bangunan, inventaris kantor dan 

lain sebagainya harus dinyatakan 

dalam neraca secara terpisah 

atau terperinci dalam catatan 

atas laporan keuangan. 

Di dalam penyajian aset tetap pada neraca, PT Liba 

Marindo menyajikannya secara terpisah seperti : 

Bangunan, kapal, dan  Inventaris Kantor. 

Sesuai 

 



PENUTUP 

 

1.  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengakuan yang dilakukan oleh PT. Liba Marindo telah sesuai dengan PSAK No.16.  

2. PT. Liba Marindo dalam pengukuran awalnya belum sesuai PSAK No 16, dimana biaya-biaya yang 

dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset tetap sampai  siap digunakan, tidak dikapitalisasi sebagai 

harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Tetapi hanya untuk beberapa aset tetapnya yang dibeli secara 

tunai.  

3. Pada pengeluaran setelah perolehan, kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan 

ketentuan PSAK No.16. PT.Liba Marindo belum menerapkan kebijaksanaan kapitalisasi terhadap biaya-biaya 

yang dikeluarkan selama penggunaan aset tetap yang jelas dapat menambah umur ekonomis aset tetap atau 

dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Semua biaya setelah perolehan tersebut dicatat 

oleh perusahaan sebagai biaya pada periode terjadinya.  

4. Kebijakan penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam 

PSAK No.16. Dimana perhitungan penyusutannya tidak menggunakan salah satu metode penyusutan yang  

terdapat dalam PSAK No 16, Perusahaan menerapkan kebijakan penyusutan yang ditentukan dari manajemen 

perusahaan. Tarif penyusutan yang juga ditentukan oleh PT Liba Marindo sendiri, 10% untuk aset tetap yang 

memiliki umur manfaat 10 - 30 tahun dan 25% untuk aset tetap yang memiliki umur manfaat 5 - 8 tahun. 

Perhitungan penyusutan dilakukan tiap setahun sekali.  

5. Kebijakan penghentian dan pelepasan aset tetap PT Liba Marindo sudah sesuai dengan PSAK No. 16. 

6. PT. Liba Marindo belum melakukan kesesuaiannya dengan PSAK No.16 terkait penyajian aset tetap pada 

laporan keuangan perusahaan. nilai aset tetap yang disajikan pada neraca tidak disajikan terpisah antara nilai 

perolehan dengan akumulasi penyusutannya. 

7. Kebijaksanaan perlakuan akuntansi aset tetap yang ada dan dimiliki PT Liba Marindo yang diterapkan seperti 

sekarang ini, menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak wajar, sehingga pengambilan 

keputusan ekonomi oleh pemakai yang mengandalkan laporan keuangan sebagai sumber informasi menjadi 

tidak akurat.   

 

2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran – saran yang sekiranya memiliki 

manfaat bagi kemajuan dan perkembangan PT. Liba Marindo antara lain: 

1. Pengakuan aset tetapnya sudah benar, hendaknya tetap dipertahankan perusahaan. 

2. Terkait PSAK No.16, untuk pengukuran awal aset tetapnya yang dibeli secara tunai,sebaiknya perusahaan 

perlu memperbaiki cara perhitungannya dengan menyertakan biaya penghantaran, pengiriman dan biaya 

lainnya terkait harga perolehan aset tetap kedalam harga perolehan aset tetap tersebut. Sehingga nilai aset tetap 

yang disajikan perusahaan menjadi akurat. 

3. Sebaiknya, kebijakan perusahaan terhadap pengeluaran setelah masa perolehan ini dilakukan perbedaan antara 

pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan. 

4. Perusahaan perlu memperhatikan dan menggunakan metode penyusutan  yang berlaku secara umum sesuai 

PSAK No 16, sehingga metode penyusutan yang digunakan sesuai dan memiliki kesamaan/keseragaman 

dengan perusahaan lainnya. 

5. Penghentian nya sudah benar,sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan perlakuannya tersebut. 

6. Sebaiknya perusahaan menyajikan aset tetapnya dilaporan keuangan dicatat secara terpisah antara nilai 

perolehan dengan akumulasi penyusutannya. 

7. Sebaiknya perusahaan melakukan koreksi atas kesalahan - kesalahan perlakuan akuntansi aset tetap yang 

diterapkan perusahaan. 
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