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ABSTRAK 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Tanjungpinang merupakan 

sebuah instansi yang berada di lingkup pemerintah kota Tanjungpinang dan 

melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Asset 

tetap merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  perlakuan akuntansi 

aset tetap yang ada pada BPBD baik itu pendefinisian, pengakuan, pengukuran 

atau pengungkapan yang digunakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan 

pemerintah yaitu PSAP No. 07. Asset tetap yang dianalisa merupakan kelompok 

asset tetap klasifikasi paeralatan dan mesin. 

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan Akuntansi Aset Tetap pada 

BPBD Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 07.  

Untuk pendefinisian, pengakuan, serta pengukuran telah sesuai dengan kebijakan 

yang berlaku. Namun untuk pengungkapan belum sesuai. Untuk itu disarankan 

kepada pemerintah kota Tanjungpinang segera mengeluarkan  peraturan teknis 

tentang prosedur atau mekanisme penyusutan aset tetap agar penyusutan atas aset 

tetap pada BPBD kota Tanjungpinang dapat dilaksanakan demi mendapatkan nilai 

aset tetap yang sebenarnya. 

Kata kunci: Aset Tetap, Pendefinisian Aset Tetap, Pengakuan Aset Tetap, 

Pengukuran Aset Tetap, Pengungkapan Aset Tetap. 

 



Pendahuluan 

Aset Tetap merupakan salah satu bagian yang penting untuk menjalankan 

kegiatan operasi perusahaan. Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan asset tetap merupakan 

hal utama dalam memberikan pelayanan tersebut. Maka dapat dikatakan asset 

tetap menjadi sesuatu yang sangat penting pada sebuah instansi.  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Tanjungpinang yang biasa 

disingkat BPBD merupakan sebuah instansi yang berada di lingkup pemerintah 

kota Tanjungpinang. BPBD terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah kota 

Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2012. 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 adalah standar yang 

mengatur tentang asset tetap. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur 

perlakuan akuntansi untuk asset tetap. Ruang lingkup untuk pernyataan standar ini 

diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan 

untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya. Baik itu 

pengakuan, pengukuran atau pengungkapan yang digunakan. Apakah akuntansi 

aset tetap yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan 

pemerintah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu: Apakah perlakuan asset tetap yang meliputi pendefinisian, pengakuan, 

pengukuran serta pengungkapan pada BPBD kota Tanjungpinang telah sesuai 

dengan PSAP 07?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntansi Aset 

Tetap pada BPBD kota Tanjungpinang telah sesuai berdasarkan PSAP 07 tentang 

Aset Tetap. Penelitian dibatasi pada asset tetap klasifikasi peralatan dan mesin. 

 

Tinjauan Pustaka 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 2005. SAP mengenai asset tetap dituangkan dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang asset tetap. Pada penelitian ini akuntansi 

asset tetap yang akan dibahas meliputi pendefinisian, pengakuan, pengukuran, dan 

pengungkapan. 



1. Pendefinisian Aset Tetap 

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Asset Tetap klasifikasi 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. 

 

2. Pengakuan Aset Tetap 

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh 

dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap 

harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : 

(a) Berwujud; 

(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 

(c) Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal; 

(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 

(e) Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau 

pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat 

dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. 

 

3. Pengukuran Aset Tetap 

Asset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap 

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap 

didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 

Biaya perolehan asset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi 

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

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa 

peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan 

asset tetap tersebut. 

 

4. Pengungkapan Aset Tetap 



Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset 

tetap sebagai berikut: 

(a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying 

amount); 

(b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

menunjukkan: 

(1) Penambahan; 

(2) Pelepasan; 

(3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 

(4) Mutasi aset tetap lainnya. 

(c) 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; 

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: 

(a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 

(b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan asset tetap; 

(c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan 

(d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

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

harus diungkapkan: 

(a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; 

(b) Tanggal efektif penilaian kembali; 

(c) Jika ada, nama penilai independen; 

(d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya 

pengganti; 

(e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap; 

 

Metode Penelitian 

1. Jenis Data 



Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data kualitatif, data yang berisi penjelasan yang berhubungan dengan 

penelitian ini khususnya di bidang asset tetap. 

b. Data kuantitatif, data yang berupa angka-angka seperti besarnya nilai 

asset tetap pada BPBD TPI, serta data lain yang dibutuhkan dalam 

rangka penulisan. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

1. Pada penelitian ini penulis akan mencoba mendapatkan data-data dan 

informasi terkait dengan akuntansi aset tetap pada instansi 

pemerintahan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) No. 07 melalui literatur-literatur berupa buku, 

internet, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. 

b. Studi Lapangan 

2. Yaitu pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta 

memberi seperangkat pertanyaan terstruktur yang diadopsi dari PSAP 

07. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah kota Tanjungpinang guna 

mendapatkan data dan keterangan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data 

dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini. 

 

3. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara 

dan dokumentasi serta pengisian pertanyaan terstruktur. Pertanyaan terstruktur 

disajikan dengan jawaban yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pilihan jawaban 

yang diberikan adalah “Ya” dan “Tidak”. 

Perhitungan atas pertanyaan terstruktur akan menggunakan rumus Dean J. 

Champion dalam bukunya Basic Statistic For Social Research tahun 1990 (Afdal, 

2011, 41),  yaitu dengan rumus: 



Persentase = 
              

                                     
      

Hasil perhitungan pertanyaan terstruktur dinilai dengan persentase sebagai 

berikut: 

Persentase Kriteria 

0% - 25% Akuntansi aset tetap tidak sesuai 

26% - 50% Akuntansi aset tetap kurang sesuai 

51% - 75% Akuntansi aset tetap cukup sesuai 

76% - 100% Akuntansi aset tetap sangat sesuai 

 

 

Pembahasan 

1. Gambaran Umum Perusahaan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Tanjungpinang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Tanjungpinang.  

Pada awalnya BPBD Tanjungpinang terletak di Jl. D.I. Panjaitan. 

Kemudian pada bulan Mei 2013 kantor BPBD Tanjungpinang pindah alamat 

menjadi Jl. Jend. A. Yani Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang 

Penanggulangan Bencana Daerah. Jumlah personil di lingkungan BPBD kota 

Tanjungpinang sebanyak 27 orang PNS dan 31 orang pegawai honorer. 

 

2. Hasil Penelitian 

 Dari data-data yang diperoleh peneliti menganalisa akuntansi asset tetap 

pada BPBD Tanjungpinang berdasarkan PSAP No. 07 sebagai berikut: 

 

1. Pendefinisian Aset Tetap 

Asset tetap pada BPBD Tanjungpinang klasifikasi peralatan dan mesin 

mencakup alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah 



tangga, serta alat studio dan komunikasi dan dalam kondisi siap pakai. Asset tetap 

tersebut digunakan untuk aktivitas pemerintah dan pelayanan publik. 

Asset tetap pada BPBD Tanjungpinang klasifikasi peralatan dan mesin 

mencakup alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah 

tangga, serta alat studio dan komunikasi dan dalam kondisi siap pakai. Asset tetap 

tersebut digunakan untuk aktivitas pemerintah dan pelayanan publik. 

 

2. Pengakuan Aset Tetap 

Perolehan aset tetap pada BPBD kota Tanjungpinang diperoleh melalui 

pembelian dan hibah/donasi untuk klasifikasi aset tetap peralatan dan mesin. Aset 

tetap yang diperoleh melalui pembelian contohnya seperti alat-alat kantor dan 

rumah tangga sedangkan aset tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi seperti 

salah satunya yaitu mobil pemadam kebakaran. 

a. Pembelian 

Pengakuan perolehan aset tetap klasifikasi peralatan dan mesin melalui 

pengadaan barang pada BPBD Tanjungpinang ditandai dengan berita acara 

penyerahan barang. 

Setelah barang diterima dilakukan pencatatan jurnal untuk pengakuan 

perolehan Peralatan dan Mesin tersebut. Pencatatan ini akan di input ke dalam 

sistem kemudian outputnya dapat dilihat pada Jurnal Umum – Penyesuaian. 

Sebagai contoh jurnal untuk pengakuan perolehan Peralatan dan Mesin atas 

pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran yaitu: 

 

Tabung Pemadam Kebakaran   Rp 7.120.000,- 

       Diinvestasikan dalam Aset Tetap  Rp 7.120.000,- 

 

b. Hibah/donasi 

Proses perolehan aset tetap melalui hibah/donasi terjadi dengan adanya 

permohonan hibah yang disampaikan oleh BPBD. Aset tetap pada BPBD 

Tanjungpinang yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat 

kepemilikannya berpindah. Dalam hal ini ditandai dengan berita acara serah 

terima. Contoh aset tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi, diantaranya adalah 



mobil pemadam kebakaran yang diperoleh dari Satpol Pamong Praja kota 

Tanjungpinang. 

 

3. Pengukuran Aset Tetap 

a. Pembelian 

Dalam melaksanakan pengadaan barang pemerintah kota Tanjungpinang 

telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur mengenai pedoman harga yang akan 

dijadikan acuan bagi SKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang. Ketentuan ini 

berupa buku pedoman yang disebut Standar Satuan Harga. 

Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga 

perolehan. Pada saat kegiatan pengadaan barang selesai dilaksanakan terdapat 

bukti pembelian berupa faktur yang mencantumkan rincian harga dari barang 

yang dibeli. 

b. Hibah/donasi 

Aset tetap pada BPBD kota Tanjungpinang yang diperoleh melalui 

hibah/donasi dinilai berdasarkan nilai pada saat perolehan. Bukti yang 

menyebutkan harga perolehan dari aset tetap ini terdapat pada Daftar Barang yang 

Diserahterimakan. 

 

4. Pengungkapan Aset Tetap 

Aset tetap pada BPBD kota Tanjungpinang diungkapkan dalam neraca. 

Sebelum dimasukkan ke dalam neraca, aset tetap pada BPBD kota Tanjungpinang 

tersebut dilakukan rekapitulasi barang ke neraca. Pada rekapitulasi barang ke 

neraca ini dikelompokkan aset tetap sesuai jenis aset tetapnya. 

Setelah dilakukan reakpitulasi barang ke neraca kemudian aset tetap akan 

disajikan pada neraca. Neraca yang disajikan oleh BPBD Tanjungpinang tidak 

mengungkapkan nilai tercatat dari setiap jenis aset tetap. Nilai yang disajikan 

merupakan total dari seluruh aset. Nilai tercatat aset tetap juga tidak dikurangi 

akumulasi penyusutan. Hal ini dikarenakan pada BPBD Tanjungpinang belum 

dilaksanakan penyusutan atas asset tetap.  



Aset tetap turut diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Di 

dalam catatan atas laporan keuangan disebutkan penjelasan mengenai hal-hal yang 

tercantum dalam neraca. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh 

BPBD Kota Tanjungpinang untuk pendefinisian, pengakuan serta pengukuran 

asset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07, kecuali pada pengungkapan. 

 

Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk kedepannya agar pemerintah kota Tanjungpinang dapat segera 

mengeluarkan peraturan teknis tentang prosedur atau mekanisme 

penyusutan aset tetap agar penyusutan atas aset tetap pada BPBD kota 

Tanjungpinang dapat dilaksanakan demi mendapatkan nilai aset tetap yang 

sebenarnya. 

2. Sebaiknya instansi pemerintah lebih meningkatkan lagi pelatihan/diklat 

untuk menambah wawasan dan kinerja pegawai, karena yang ditemui di 

lapangan yaitu keterbatasan kemampuan pegawai dalam melaksanakan 

proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan belum mengikuti peraturan 

yang telah ditetapkan. 

3. Hendaknya penelitian mendatang lebih baik lagi dari penelitian ini, yaitu 

dengan memperbanyak informan dalam penelitiannya. 
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