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Karakteristik Aset TetapKarakteristik Aset Tetap
• Aset tetap (fixed asset) adalah  aset yang bersifat jangka panjang atau 

secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan mesin gedungsecara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, 
dan tanah. Nama lain yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk  
aset tetap adalah plant asset atau property, plant, and equipment.    Aset 
tetap mempunyai karakteristik sebagai berikut.

l k b k f k d d d k k b d1. Memiliki bentuk fisik dan dengan demikian merupakan  aset berwujud.
2. Dimiliki dan digunakan oleh  perusahaan dalam kegiatan operasi.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi.

• Tampilan 1 menunjukkan persentase  aset tetap terhadap total  aset untuk 
beberapa perusahaan. Sebagaimana ditunjukkan di Tampilan 1,  aset tetap 
sering kali merupakan jumlah yang signifikan dari total  aset  perusahaan.



TAMPILAN 1
P t A t T t t h d T t lPersentase Aset Tetap terhadap Total

Aset dari Beberapa Perusahaanp



Menggolongkan BiayaMenggolongkan Biaya

• Biaya yang telah terjadi dapat diklasifikasikanBiaya yang telah terjadi dapat diklasifikasikan
sebagai aset tetap, investasi, atau beban.
Tampilan 2 menyajikan bagaimana cara untukTampilan 2 menyajikan bagaimana cara untuk
menentukan penggolongan biaya yang tepat
dan bagaimana biaya tersebut dicatatdan bagaimana biaya tersebut dicatat.



TAMPILAN 2
lPenggolongan BiayA



• Seperti yang ditunjukkan pada Tampilan 2,
penggolongan biaya melibatkan tahaptahap sebagai
berikut.

• Tahap 1. Apakah barang yang dibeli mempunyai masaTahap 1. Apakah barang yang dibeli mempunyai masa
manfaat yang panjang? Jika ya, barang tersebut dicatat
sebagai aset dalam laporan posisi keuangan, baik
sebagai aset tetap atupun investasi. Lanjut ke Tahap 2.sebagai aset tetap atupun investasi. Lanjut ke Tahap 2.
Jika tidak, barang tersebut diklasifikasikan dan dicatat
sebagai beban.

• Tahap 2 Apakah aset digunakan dalam kegiatan• Tahap 2. Apakah aset digunakan dalam kegiatan
normal operasi? Jika ya, aset diklasifikasikan dan
dicatat sebagai aset tetap. Jika tidak, aset
diklasifikasikan dan dicatat sebagai investasidiklasifikasikan dan dicatat sebagai investasi.



• Barang yang diklasifikasikan dan dicatat sebagi aset tetap
termasuk tanah, bangunan, atau peralatan. Aset tersebut
normalnya mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
dan digunakan dalam kegiatan normal operasi. Namun
peralatan yang siap digunakan pada saat terjadi kerusakan
d l t bi di k i t d t i dpada peralatan yang biasa dipakai atau pada saat periode

penuh termasuk dalam aset tetap walaupun tidak
digunakan secara sering. Sebaliknya, aset tetap yang telah
ditinggalkan atau tidak digunakan lagi tidak dimasukkanditinggalkan atau tidak digunakan lagi tidak dimasukkan
sebagai aset tetap.

I i d l h j k j id k di k• Investasi adalah aset jangka panjang yang tidak digunakan
dalam kegiatan normal operasi dan dimiliki untuk dijual
kembali di masa mendatang. Aset seperti itu dilaporkan di
laporan posisi keuangan di bagian yang disebut Investasilaporan posisi keuangan di bagian yang disebut Investasi.
Sebagai contoh, tanah yang belum dikembangkan yang
dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali di masa
mendatang diklasifikasikan dan dicatat sebagai investasimendatang diklasifikasikan dan dicatat sebagai investasi,
bukan tanah.



Biaya Perolehan Aset TetapBiaya Perolehan Aset Tetap

• Dalam tambahan pada harga pembelian biayaDalam tambahan pada harga pembelian, biaya
untuk memperoleh aset tetap mencakup
seluruh jumlah yang dikeluarkan untukseluruh jumlah yang dikeluarkan untuk
mendapatkan aset hingga siap untuk
digunakan Sebagai contoh biaya pengirimandigunakan. Sebagai contoh, biaya pengiriman
dan biaya pemasangan peralatan dimasukkan
sebagai bagian dari jumlah biaya asetsebagai bagian dari jumlah biaya aset.



LAMPIRAN 3. BIAYA PEROLEHAN ASET 
TETAP



• Tampilan 3 merangkum beberapa biaya yang umum untuk
memperoleh aset tetap. Biaya‐biaya ini harus dicatat
dengan mendebit akun aset tetap terkait, seperti Tanah,g p , p ,
Gedung, Pengembangan Tanah, atau Mesin dan Peralatan.

• Hanya biaya yang diperlukan untuk menyiapkan aset
jangka panjang hingga dapat digunakan yang perluj g p j g gg p g y g p
dimasukkan sebagai biaya aset. Biaya‐biaya yang tidak
perlu dan tidak meningkatkan kegunaan aset dicatat
sebagai beban. Sebagai contoh, biaya‐biaya berikut ini
dicatat sebagai beban.
1. Pengrusakan
2. Kesalahan pemasangan
3. Pencurian yang tidak diasuransikan
4. Kerusakan selama membuka kemasan mesin dan

pemasangannya
5. Denda karena tidak memperoleh izin yang lengkap dari badan

pemerintah



Pengeluaran Pendapatan dan ModalPengeluaran  Pendapatan dan Modal

• Ketika aset tetap telah diakusisi dan ditempatkanp p
untuk jasa, biaya dapat terjadi untuk
pemeliharaan dan perbaikan. Untuk tambahan,
biaya mungkin terjadi untuk meningkatkan asetbiaya mungkin terjadi untuk meningkatkan aset
atau untuk perbaikan besar yang menambah
masa manfaat aset.

• Biaya yang bermanfaat hanya pada periode saat
ini disebut pengeluaran pendapatan (revenue
expenditure) Biaya yang meningkatkan aset atauexpenditure). Biaya yang meningkatkan aset atau
menambah masa manfaat disebut pengeluaran
modal (capital expenditure).



• Perawatan dan Perbaikan Biasa Pengeluaran yangPerawatan dan Perbaikan Biasa Pengeluaran yang
terkait dengan perawatan dan perbaikan aset tetap
dicatat sebagai beban periode berjalan. Pengeluaran
tersebut disebut pengeluaran pendapatan dan
dicatat sebagai kenaikan pada Beban Perbaikan dan
P t S b i t h j l h R 300 000Perawatan. Sebagai contoh, sejumlah Rp300.000
yang dibayarkan untuk perawatan truk pengiriman
dicatat sebagai berikut:dicatat sebagai berikut:



• Peningkatan Aset Setelah aset tetap disiapkan, pengeluarang p p , p g
dapat terjadi untuk meningkatkan nilai aset. Sebagai contoh,
nilai jasa truk pengiriman dapat ditingkatkan dengan
menambah alat pengangkat hidrolik senilai Rp5 500 000menambah alat pengangkat hidrolik senilai Rp5.500.000
untuk mempermudah dan mempercepat bongkar‐muat
barang berat. Pengeluaran semacam ini disebut pengeluaran
modal dan dicatat sebagai kenaikan pada akun aset tetap.
Dalam kasus pengangkat hidrolik, pengeluaran dicatat sebagai
berikut.



• Perbaikan Luar Biasa Setelah aset tetap disiapkan,p p ,
pengeluaran dapat terjadi untuk memperpanjang masa
manfaat aset. Sebagai contoh, mesin forklift yang sudah
mendekati akhir masa manfaatnya dapat diperbaiki denganmendekati akhir masa manfaatnya dapat diperbaiki dengan
biaya Rp4.500.000, untuk memperpanjang masa manfaatnya
hingga delapan tahun. Pengeluaran semacam ini disebut
pengeluaran modal dan dicatat sebagai penurunan pada akun
akumulasi penyusutan. Dalam kasus forklift, pengeluaran
akan dicatat sebagai berikut.g



• Oleh karena umur ekonomis  forklift telah berubah,  
depresiasi untuk  forklift juga berubah berdasar nilai buku p j g
yang baru.  Akuntansi untuk  pengeluaran pendapatan dan  
pengeluaran modal dirangkum sebagai berikut



Penyewaan Aset TetapPenyewaan Aset Tetap
• Sewa (lease) adalah perjanjian atas penggunaan aset selama periode

tertentu Sewa sering kali digunakan dalam bisnis Sebagai contohtertentu. Sewa sering kali digunakan dalam bisnis. Sebagai contoh,
kendaraan, komputer, peralatan kesehatan, gedung, bahkan pesawat
terbang sering kali disewakan. Dua pihak dalam perjanjian sewa adalah
sebagai berikut.

b (l ) d l h h k l k1. Pemberi sewa (lessor) adalah pihak yang memiliki aset.
2. Penyewa (lessee) adalah pihak yang diberi hak oleh pemberi sewa untuk

menggunakan aset.

• Di bawah kontrak sewa, penyewa berkewajiban untuk melakukan
pembayaran sewa secara berkala selama masa sewa. Penyewa dapat
menjelaskan kontrak sewa dengan satu dari dua cara tergantung
bagaimana kontrak sewa digolongkan Kontrak sewa dapat digolongkanbagaimana kontrak sewa digolongkan. Kontrak sewa dapat digolongkan
sebagai:

1. sewa modal (capital lease) atau
2. sewa operasi (operating lease)p ( p g )



• Sewa modal (capital lease) dicatat ketika penyewa seolah‐
olah membeli aset yang bersangkutan. Penyewa mendebit
akun aset sebesar nilai pasar aset dan mengkredit akunakun aset sebesar nilai pasar aset dan mengkredit akun
liabilitas sewa jangka panjang. Kemudian aset dihapuskan
sebagai beban (diamortisasi) selama masa sewa modal.
Akuntansi untuk sewa modal dan kriteria yang harusy g
dipenuhi dalam sewa modal dibahas dalam buku
akuntansi lanjutan.

• Sewa operasi (operating lease) dicatat ketika penyewa
seolah‐olah menyewa aset untuk masa sewa. Penyewa
mencatat pembayaran dalam sewa operasi denganmencatat pembayaran dalam sewa operasi dengan
mendebit Beban Sewa dan mengkredit Kas. Kewajiban
sewa di masa mendatang tidak diakui dalam akun‐ akun
tersebut. Akan tetapi, kewajiban tersebut harusp j
diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.



Akuntansi untuk PenyusutanAkuntansi untuk Penyusutan
• Seiring dengan berjalannya waktu, aset tetap selain tanah,

kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa.
Akibatnya, biaya peralatan, gedung, dan pengembangan
tanah perlu dipindahkan ke akun beban secara sistematis
l f tselama masa manfaatnya.

• Pemindahan biaya ke beban secara berkala semacam ini
disebut penyusutan atau depresiasi (depreciation). Oleh
k t h iliki k tid k t b tkarena tanah memiliki kemampuan yang tidak terbatas,
tanah tidak terdepresiasi.

• Jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan mendebit
B b P t d k dit k k t tBeban Penyusutan dan mengkredit akun kontra aset
bernama Akumulasi Penyusutan atau Penyisihan untuk
Penyusutan. Penggunaan akun kontra aset
memungkinkan biaya awal dalam akun aset tetap tidakmemungkinkan biaya awal dalam akun aset tetap tidak
berubah.



• Depresiasi dapat disebabkan oleh faktor‐Depresiasi dapat disebabkan oleh faktor
faktor fisik atau fungsional.

1. Penyusutan fisik terjadi karena penggunaan1. Penyusutan fisik terjadi karena penggunaan 
dan disebabkan oleh cuaca.

2. Penyusutan fungsional terjadi saat aset tetap2. Penyusutan fungsional terjadi saat  aset tetap 
tidak lagi dapat menyediakan jasa  pada 
tingkat yang diharapkan. Sebagai contoh, 
peralatan dapat menjadi kuno akibat 
perubahan teknologi.



• Dua kesalahan pengertian umum yang ada tentang   penyusutan 
b i di k d l k t i t k b ik t i isebagaimana digunakan dalam   akuntansi termasuk berikut ini.

1. Penyusutan tidak menjelaskan penurunan nilai pasar suatu  aset 
tetap. Sebaliknya,  penyusutan adalah alokasi dari biaya  aset 
tetap terhadap beban sepanjang masa manfaat Dengantetap terhadap  beban sepanjang masa manfaat. Dengan 
demikian,  nilai buku  aset tetap (biaya dikurangi  akumulasi 
penyusutan) biasanya tidak sesuai dengan nilai pasar. Hal ini 
dibenarkan dalam akuntansi karena  aset tetap lebih digunakan 

t k k i t l i d i d t k dij l k b liuntuk kegiatan normal operasi daripada untuk dijual kembali.
2. Penyusutan tidak menyediakan kas untuk menggantikan  aset 

tetap ketika  aset tersebut habis. Kesalahpahaman ini dapat terjadi 
karena penyusutan lain dengan beban‐ beban kebanyakan tidakkarena   penyusutan, lain dengan  beban beban kebanyakan, tidak 
membutuhkan pengeluaran kas ketika dicatat.



• Faktor‐Faktor dalam Menghitung Bebang g
Penyusutan

• Terdapat tiga faktor yang menentukan jumlah
beban penyusutan yang diakui setiap periodebeban penyusutan yang diakui setiap periode.
Tiga faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Biaya awal aset tetap1. Biaya awal aset tetap
2. Masa manfaat yang diharapkan
3. Estimasi nilai pada akhir masa manfaatnya.p y

Faktor yang ketiga disebut nilai sisa, atau nilai
sisa.



• Masa manfaat yang diharapkan (expected useful life) dari
aset tetap diestimasi ketika aset mulai menyediakan jasa.
Estimasi masa manfaat yang diharapkan dapat berasal dari
berbagai asosiasi perdagangan.

• Nilai sisa (residual value) aset tetap pada akhir masa
manfaat yang diharapkan harus diperkirakan pada saat
aset disiapkan untuk menyediakan jasa. Dalam bahasa
I i il i i t k d di b t l lInggris, nilai sisa terkadang disebut scrap value, salvage
value, atau trade‐in value. Perbedaan antara jumlah biaya
perolehan awal dan nilai sisa disebut biaya penyusutan.
T il 4 j kk h b t b b• Tampilan 4 menunjukkan hubungan antara beban
penyusutan, biaya perolehan awal aset tetap, masa
manfaat yang diharapkan, dan estimasi nilai sisa.



TAMPILAN 4
Faktor‐Faktor yang Memengaruhi  

Beban PenyusutanBeban Penyusutan



• Untuk sebuah aset yang ditempatkan atau dikeluarkan
dari jasa selama setengah bulan pertama, banyak
perusahaan menghitung penyusutan aset untuk satu
bulan penuh. Di mana, aset diperlakukan sebagaimanap p g
telah dibeli atau dijual pada hari pertama dalam bulan
tersebut. Dengan demikian, pembelian dan penjualan
selama pertengahan kedua dalam bulan tersebutp g
diperlakukan sebagaimana terjadi pada hari pertama
bulan berikutnya.

• Tiga metode yang paling sering digunakan adalahTiga metode yang paling sering digunakan adalah
sebagai berikut.
1. Penyusutan garis lurus
2 Penyusutan unit produksi2. Penyusutan unit produksi
3. Penyusutan saldo menurun ganda



Metode Garis LurusMetode Garis Lurus
• Metode garis lurus (straight line method) menghasilkan jumlah beban

penyusutan yang sama untuk setiap tahun selama masa manfaat asetpenyusutan yang sama untuk setiap tahun selama masa manfaat aset.
Seperti yang ditunjukkan pada Tampilan 5, meode garis lurus sejauh ini
merupakan metode yang paling banyak digunakan.

• Sebagai ilustrasi asumsikan jika peralatan dibeli pada tanggal 1 Januari• Sebagai ilustrasi, asumsikan jika peralatan dibeli pada tanggal 1 Januari
sebagai berikut.

Biaya perolehan awal Rp24.000.000
f d h k hMasa manfaat yang diharapkan 5 tahun

Estimasi nilai sisa Rp2.000.000
Penyusutan garis lurus tahunan sebesar Rp4.400.000
dihitung sebagai berikut.



• Perhitungan penyusutan garis lurus dapatPerhitungan penyusutan garis lurus dapat
disederhanakan dengan mengubah penyusutan
tahunan menjadi persen atas biaya penyusutan.

• Persentase garis lurus ditentukan dengan membagi
100% atas jumlah tahun masa manfaat yang
diharapkan, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.



Metode Unit ProduksiMetode Unit Produksi
• Metode unit produksi (units‐of‐production method)

menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk
setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang
digunakan oleh aset. Tergantung dengan asetnya, metode

it d k i d t di t k d l j il t j l hunit produksi dapat dinyatakan dalam jam, mil, atau jumlah
kuantitas produksi.

• Tahap 1. Menentukan penyusutan per unit:

• Tahap 2. Menghitung beban penyusutan: Beban
Penyusutan = Penyusutan per Unit × Total Unit Produksi
yang Digunakanyang Digunakan



• Sebagai ilustrasi asumsikan jika peralatanSebagai ilustrasi, asumsikan jika peralatan
pada contoh sebelumnya diharapkan
mempunyai masa manfaat selama 10 000 jammempunyai masa manfaat selama 10.000 jam
operasi. Sepanjang tahun, peralatan tersebut
beroperasi selama 2 100 jam Penyusutan unitberoperasi selama 2.100 jam. Penyusutan unit
produksi untuk tahun ini adalah Rp4.620.000
seperti berikut iniseperti berikut ini.



• Tahap 1. Menentukan penyusutan per unit:

• Tahap 2. Menghitung beban penyusutan:
• Beban Penyusutan = Penyusutan per Unit × Total Unit Produksi yang

Digunakan
• Beban Penyusutan = Rp2.200 per Jam × 2.100 Jam = Rp4.620.000

• Metode unit produksi sering digunakan ketika aset tetap
di k j k b i i d i h k h D lmenyediakan jasa waktu yang bervariasi dari tahun ke tahun. Dalam

kasus seperti ini, metode unit produksi menyesuaikan beban
penyusutan dengan pendapatan aset.



Metode Saldo Menurun GandaMetode Saldo Menurun Ganda
• Metode saldo menurun ganda (double‐declining‐
balance method) menghasilkan beban periodik yang
semakin menurun selama estimasi masa manfaat aset.
Metode saldo menurun ganda diaplikasikan dalam tigag p g
tahap.

• Tahap 1. Menentukan persentase garis lurus,
menggunakan masa manfaat yang diharapkan.menggunakan masa manfaat yang diharapkan.

• Tahap 2. Menentukan saldo menurun ganda dengan
mengalikan tarif garis lurus dari Tahap 1 dengan 2.
T h 3 M hi b b d• Tahap 3. Menghitung beban penyusutan dengan
mengalikan tarif saldo menurun ganda dari Tahap 2
dengan nilai buku aset.



• Sebagai ilustrasi, peralatan yang dibeli di contoh Sebaga ust as , pe a ata ya g d be d co to
sebelumnya digunakan untuk menghitung   
penyusutan saldo menurun ganda. Untuk tahun 

bpertama,   penyusutan sebesar Rp9.600.000 
seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

1 T h 1 P t i l 20% (100%/5)1. Tahap 1. Persentase garis lurus = 20% (100%/5)
2. Tahap 2. Tarif saldo menurun ganda = 40% (20% 

× 2)× 2)
3. Tahap 3. Beban   penyusutan = Rp9.600.000 

(Rp24 000 000 × 40%)(Rp24.000.000 × 40%)



• Untuk tahun pertama, nilai buku aset adalah biaya perolehanp , y p
awal sebesar Rp24.000.000. Setelah tahun pertama, nilai
buku ([book value] biaya dikurangi akumulasi penyusutan)
aset menurun akibatnya penyusutan juga menurunaset menurun, akibatnya penyusutan juga menurun.
Penyusutan saldo menurun ganda tahunan untuk 5 tahun
masa manfaat peralatan ditunjukkan sebagai berikut.



• Saat metode saldo menurun ganda digunakanSaat metode saldo menurun ganda digunakan,
estimasi nilai sisa tidak dipertimbangkan. Akan
tetapi aset tidak perlu disusutkan ditetapi, aset tidak perlu disusutkan di
bawah estimasi nilai sisanya. Dalam contoh di
atas estimasi nilai sisa adalah Rp2 000 000atas, estimasi nilai sisa adalah Rp2.000.000.
Jadi, penyusutan tahun kelima adalah
Rp1 110 400 (Rp3 110 400 – Rp2 000 000)Rp1.110.400 (Rp3.110.400 Rp2.000.000),
bukan Rp1.244.160 (40% × Rp3.110.400).



• Seperti   penyusutan garis lurus, jika  aset hanya digunakan 
selama beberapa waktu dalam satu tahun maka maka   
penyusutan tahunan dihitung secara proporsional.

• Sebagai contoh, asumsikan jika peralatan sebelumnya dibeli 
dan menyediakan jasa pada tanggal 1 Oktober. Penyusutan 
pada akhir tahun 31 Desember adalah sebesar 
Rp2.400.000, dihitung sebagai berikut.
– Penyusutan Tahun Pertama Parsial = Rp9.600.000× 3/12 = 

Rp2.400.000
• Penyusutan untuk tahun kedua akan menjadi Rp8.640.000 

dihit b i b ik tdihitung sebagai berikut.
– Penyusutan Tahun Kedua = Rp8.640.000 = [40% (Rp24.000.000 

– Rp2.400.000)]



• Metode saldo menurun ganda memberikanMetode saldo menurun ganda memberikan
penyusutan yang lebih besar di tahun pertama
manfaat aset diikuti jumlah penyusutanmanfaat aset, diikuti jumlah penyusutan
yang menurun. Untuk alasan ini, metode saldo
menurun ganda disebut metode penyusutanmenurun ganda disebut metode penyusutan
akselerasi (accelerated depreciation method).



Membandingkan Metode PenyusutanMembandingkan Metode Penyusutan

• Ketiga metode penyusutan dirangkum diKetiga metode penyusutan dirangkum di
Tampilan 6. Seluruh metode membebankan
sebagian jumlah total biaya aset dalamsebagian jumlah total biaya aset dalam
periode akuntansi, dan tidak pernah
menyusutkan aset di bawah nilai sisanyamenyusutkan aset di bawah nilai sisanya.



TAMPILAN 6
k dRangkuman Metode Penyusutan



• Metode garis lurus menghasilkan jumlah bebanetode ga s u us e g as a ju a beba
penyusutan periodik yang sama selama masa
manfaat aset. Metode unit produksi

h lk l h b b d kmenghasilkan jumlah beban penyusutan periodik
yang berbeda‐beda bergantung jumlah aset yang
digunakandigunakan.

• Metode saldo menurun ganda menghasilkan
jumlah penyusutan yang lebih tinggi pada tahunjumlah penyusutan yang lebih tinggi pada tahun
pertama penggunaan aset, diikuti dengan jumlah
yang menurun secara bertahap.



TAMPILAN 7
b d k dMembandingkan Metode Penyusutan



• Penyusutan untuk metode garis lurus, unit produksi dan saldoy g , p
menurun ganda dibandingkan di Tampilan 7. Penyusutan pada
Tampilan 7 berdasarkan peralatan yang dibeli di ilustrasi
sebelumnya Untuk metode unit produksi diasumsikan jikasebelumnya. Untuk metode unit produksi, diasumsikan jika
peralatan digunakan sebagai berikut.



Penyusutan untuk Pajak Penghasilan 
hPemerintah

• Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tingkat penyusutan
untuk setiap kelompok aset tetap. Tingkat penyusutan
paling akhir ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri
Keuangan No. 138/KMK.03/2002, yang membedakan aset
t t b k ti k d l ti k l k K l ktetap bukan properti ke dalam tiga kelompok. Kelompok
pertama menggunakan tingkat penyusutan garis lurus
25%, yang berarti masa manfaat ekonomisnya adalah 4
tahun atau tingkat penyusutan 50% jika perusahaantahun atau tingkat penyusutan 50% jika perusahaan
menggunakan metode saldo menurun ganda. Aset tetap
yang termasuk dalam kelompok pertama adalah peralatan
kantor yang terbuat dari kayu dan rotan, mesin ketik, mesinkantor yang terbuat dari kayu dan rotan, mesin ketik, mesin
fotokopi, komputer, printer, dan lain‐lain. Untuk rinciannya,
lihat Tampilan 8.



TAMPILAN 8
Tingkat Penyusutan menurutTingkat Penyusutan menurut 
Direktorat Jenderal Pajak



Mengubah Estimasi PenyusutanMengubah Estimasi Penyusutan

• Estimasi nilai sisa dan masa manfaat aset tetap dapatp p
berubah dikarenakan penggunaan abnormal dan perbaikan
atau usang. Estimasi tersebut dapat direvisi untuk
menentukan beban penyusutan periode mendatangmenentukan beban penyusutan periode mendatang.
Perubahan estimasi tidak akan memengaruhi jumlah beban
penyusutan yang dicatat pada tahun‐tahun sebelumnya.

• Sebagai ilustrasi, diasumsikan data berikut untuk mesin yang
dibeli pada tanggal 1 Januari 2014:



• Pada akhir tahun 2015, nilai buku mesin (biaya yang belum
disusutkan) sebesar Rp88 000 000 ditentukan sebagaidisusutkan) sebesar Rp88.000.000, ditentukan sebagai
berikut.

• Pada awal tahun 2016, perusahaan mengestimasi sisa masa
manfaat mesin adalah 8 tahun (bukan 3 tahun) dan nilai
sisanya sebesar Rp8.000.000 (bukan Rp10.000.000). Bebany p ( p )
penyusutan untuk setiap tahun selama delapan tahun sisanya
adalah Rp10.000.000, dihitung sebagai berikut.



• Tampilan 9 menunjukkan nilai buku asetTampilan 9 menunjukkan nilai buku aset
selama masa manfaat awal dan setelah
direvisi Setelah penyusutan direvisi padadirevisi. Setelah penyusutan direvisi pada
akhir tahun 2015, nilai buku menurun pada
tingkat yang lebih lambat Pada akhir tahuntingkat yang lebih lambat. Pada akhir tahun
2023, nilai buku mencapai nilai sisa yang telah
direvisi sebesar Rp8 000 000direvisi sebesar Rp8.000.000.



TAMPILAN 9
Nilai Buku Aset dengan PerubahanNilai Buku Aset dengan Perubahan

Estimasi



Pelepasan Aset TetapPelepasan Aset Tetap

• Jika aset tetap masih digunakan olehp g
perusahaan, biaya dan akumulasi penyusutannya
tetap dicatat dalam buku besar meskipun aset
telah disusutkan sepenuhnya Hal initelah disusutkan sepenuhnya. Hal ini
dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas aset
dalam buku besar. Jika nilai buku aset
di i d hk d i b k b k tid k kdipindahkan dari buku besar, akun tidak akan
menyimpan bukti keberadaan aset yang masih
berlangsung. Selain itu, data biaya dan akumulasig g , y
aset seperti itu sering kali masih dibutuhkan
untuk keperluan pelaporan pajak bangunan dan
pajak penghasilanpajak penghasilan.



Membuang Aset TetapMembuang Aset Tetap

• Jika aset tetap tidak lagi berguna bagiJika aset tetap tidak lagi berguna bagi
perusahaan dan tidak memiliki nilai sisa atau
nilai pasar, aset tersebut akan dibuang.
Sebagai contoh, asumsikan jika aset tetap
yang sudah disusutkan sepenuhnya dan tidak

il i i k dib A j lpunya nilai sisa akan dibuang. Ayat jurnal
untuk mencatat pembuangan aset
menghilangkan aset yang bersangkutan danmenghilangkan aset yang bersangkutan dan
akumulasi penyusutan terkait dari buku
besarbesar.



• Sebagai ilustrasi asumsikan bahwa peralatanSebagai ilustrasi, asumsikan bahwa peralatan
yang diperoleh dengan biaya Rp25.000.000
telah habis disusutkan per 31 Desembertelah habis disusutkan per 31 Desember,
2014. Pada tanggal 14 Februari 2015,
peralatan tersebut dibuang Ayat jurnal untukperalatan tersebut dibuang. Ayat jurnal untuk
mencatat pembuangan adalah sebagai
berikutberikut.



• Jika aset belum habis disusutkan, penyusutan harus
dicatat sebelum pemindahan aset tersebut darip
catatan akuntansi. Sebagai ilustrasi, diasumsikan
bahwa peralatan dengan biaya Rp6.000.000 dan tanpa
nilai sisa disusutkan dengan tingkat penyusutan garisg g p y g
lurus 10%. Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo
akumulasi penyusutan, setelah ayat jurnal
penyesuaian adalah Rp4.650.000. Pada tanggal 24p y p gg
Maret 2015, aset tersebut dihilangkan dari jasa dan
dibuang. Ayat jurnal untuk mencatat penyusutan
selama tiga bulan pada tahun 2015 sebelum asetselama tiga bulan pada tahun 2015 sebelum aset
dibuang adalah sebagai berikut.



• Pembuangan peralatan kemudian dicatat sebagai
berikut.

• Rugi sebesar Rp1.200.000 dicatat karena saldo akun
akumulasi penyusutan (Rp4.800.000) lebih kecil dari
saldo akun peralatan (Rp6 000 000) Rugi atassaldo akun peralatan (Rp6.000.000). Rugi atas
pelepasan aset tetap termasuk dalam pos non‐operasi
dan biasanya dilaporkan di bagian Beban Lainnya di
laporan laba rugilaporan laba rugi.



Menjual Aset TetapMenjual Aset Tetap
• Ayat jurnal untuk mencatat penjualan aset tetap sama dengan

t j l d l t h di t t k b tayat jurnal dalam contoh di atas untuk membuang aset.
Perbedaannya adalah kas yang diterima juga harus dicatat. Jika
harga jual lebih besar dari nilai buku aset, transaksi tersebut
menghasilkan keuntungan (laba). Jika harga jual lebih kecil dari nilaig g ( ) g j
buku, berarti terdapat kerugian.

• Sebagai ilustrasi, diasumsikan peralatan yang diperoleh dengan
biaya Rp10.000.000 dan tanpa nilai sisa, disusutkan dengan tingkat

t i l t h 10% P l t dij l t ipenyusutan garis lurus tahunan 10%. Peralatan dijual secara tunai
pada tanggal 12 Oktober setelah delapan tahun penggunaan. Saldo
akun akumulasi penyusutan per 31 Desember tahun sebelumnya
adalah Rp7.000.000. Ayat jurnal untuk mencatat penyusutanp y j p y
selama sembilan bulan pada tahun berjalan adalah sebagai berikut.



• Setelah penyusutan berjalan dicatat, nilai bukuSetelah penyusutan berjalan dicatat, nilai buku
aset menjadi Rp2.250.000 (Rp10.000.000 –
Rp7.750.000). Ayat jurnal untuk mencatat
penjualan, jika diasumsikan terdapat tiga harga jual
yang berbeda, adalah sebagai berikut. Dijual pada
il i b k b R 2 250 000 Tid k d l b tnilai buku sebesar Rp2.250.000. Tidak ada laba atau

rugi.



• Dijual di bawah nilai buku dengan harga 
Rp1 000 000 Rugi sebesar Rp1 250 000Rp1.000.000. Rugi sebesar Rp1.250.000.

• Dijual di atas nilai buku dengan harga 
Rp2.800.000. Laba sebesar Rp550.000.Rp2.800.000. Laba sebesar Rp550.000.



Sumber Daya AlamSumber Daya Alam
• Aset tetap milik beberapa perusahaan meliputi kayu, bijih besi, mineral,

atau sumber daya alam lainnya. Oleh karena sumber daya ini dipanen atau
ditambang kemudian dijual, sebagian biaya didebit ke akun beban. Proses
memindah biaya sumber daya alam ke akun beban disebut deplesi
(d l ) l d k b b k(depletion). Deplesi ditentukan sebagai berikut.

• Tahap 1. Menentukan tarif deplesi:

• Tahap 2. Mengalikan tarif deplesi dengan kuantitas yang diambil dari
sumber daya selama periode berjalan.

• Beban Deplesi = Tarif Deplesi × Kuantitas Diambil• Beban Deplesi = Tarif Deplesi × Kuantitas Diambil



Aset TakberwujudAset Takberwujud
• Hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwillp p g g g

merupakan aset jangka panjang yang berguna dalam
kegiatan operasi perusahaan dan tidak ditujukan untuk
dijual.

• Aset‐ aset ini disebut aset takberwujud (intangible assets)
karena tidak memiliki bentuk secara fisik.

• Akuntansi untuk aset takberwujud mirip dengan asetj p g
tetap. Isu utama adalah sebagai berikut.

1. Menentukan biaya awal.
2 Menentukan amortisasi (amortization) yang mana2. Menentukan amortisasi (amortization), yang mana

jumlah biaya dipindahkan ke beban. Amortisasi dihasilkan
dari berjalannya waktu atau penurunan manfaat aset
takberwujud.j



Hak PatenHak Paten
• Perusahaan dapat memperoleh hak eksklusif untuk menghasilkan

d j l b d t k ik t l bih H kdan menjual barang dengan satu keunikan atau lebih. Hak semacam
ini disebut hak paten (patent), yang diterbitkan pemerintah kepada
penemu. Hak ini berlaku dengan masa manfaat 20 tahun.

• Hukum Hak Paten No 14/2001 juga membedakan hak paten untukHukum Hak Paten No. 14/2001 juga membedakan hak paten untuk
penemuan sederhana dan penemuan yang lebih canggih. Suatu
perusahaan dapat membeli hak paten dari perusahaan lainnya,
atau dapat memperoleh hak paten yang dikembangkan oleh bagian
i t d briset dan pengembangannya.

• Metode garis lurus biasanya digunakan untuk menentukan
amortisasi hak paten. Amortisasi dicatat dengan mendebit akun
beban dan mengkredit akun hak paten Akun aset kontra terpisahbeban dan mengkredit akun hak paten. Akun aset kontra terpisah
biasanya tidak digunakan dalam aset takberwujud.



• Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa pada awalSebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa pada awal
tahun fiskal, perusahaan mendapatkan hak paten
senilai Rp100.000.000. Meskipun hak paten belum
akan habis dalam 14 tahun, sisa masa manfaatnya
diperkirakan tinggal lima tahun. Ayat jurnal

i t k t t ti i h k tpenyesuaian untuk mencatat amortisasi hak paten
pada akhir tahun adalah sebagai berikut.



• Beberapa perusahaan mengembangkan hak paten mereka sendiri
l l i i t d b D l k ti i i timelalui riset dan pengembangan. Dalam kasus seperti ini, setiap

biaya riset dan pengembangan biasanya dicatat sebagai beban
operasional pada periode terjadinya. Akuntansi untuk biaya riset
dan pengembangan dibenarkan atas dasar bahwa setiapp g g p
keuntungan masa mendatang dari riset dan pengembangan sangat
tidak pasti.

• Selain membeli hak paten, perusahaan dapat mengeluarkan biaya
k b d l b k h k t l l i i t dcukup besar dalam mengembangkan hak paten melalui riset dan

pengembangannya sendiri. Menurut PSAK 19, biaya riset
diperhitungkan sebagai beban operasi berjalan dalam periode
terjadinya biaya tersebut, sedangkan biaya pengembangan dapatj y y , g y p g g p
dikapitalisasi jika memenuhi beberapa persyaratan. Salah satu
persyaratannya adalah perusahaan dapat membedakan biaya
pengembangan dari biaya riset dan biaya pengembangan tersebut
dapat diukur secara tepatdapat diukur secara tepat.



Hak Cipta dan Merek DagangHak Cipta dan Merek Dagang
• Hak eksklusif untuk menerbitkan dan menjual karya tulis, materi

ti tik t k i i ik l dib ik d l b t k h k i tartistik, atau komposisi musikal diberikan dalam bentuk hak cipta
(copyright). Hak cipta diterbitkan oleh pemerintah dan
diperpanjang sampai 50 tahun setelah kematian pengarangnya
(Undang‐Undang Hak Cipta No. 19/2002). Biaya hak cipta meliputi( g g p / ) y p p
seluruh biaya menciptakan karya ditambah biaya administrasi atau
hukum untuk mendapatkan hak tersebut. Hak cipta yang dibeli dari
pihak lain harus dicatat pada harga pembeliannya.
H k i t di ti i j f t M k d• Hak cipta diamortisasi sepanjang masa manfaatnya. Merek dagang
(trademark) adalah nama, istilah, atau simbol yang digunakan untuk
mengenali suatu perusahaan dan produknya. Kebanyakan
perusahaan mengidentifikasi merek dagangnya dengan tanda ®p g g g y g
dalam iklan dan produknya.



GoodwillGoodwill
• Goodwill mengacu pada aset takberwujud milik perusahaan yang

dih ilk l h f kt f kt t k ti l k idihasilkan oleh faktor‐faktor yang menguntungkan, seperti lokasi,
mutu produk, reputasi, dan keahlian manajerial. Goodwill
memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan tingkat
pengembalian investasi yang sering kali melebihi tingkat normal.p g y g g g

• Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia memperbolehkan
goodwill dicatat dalam akun hanya jika dapat ditentukan secara
objektif oleh suatu transaksi. Contoh transaksi yang dimaksud
d l h b li h d h di t t b ih ( tadalah pembelian perusahaan pada harga di atas aset bersih ( aset
– liabilitas) perusahaan yang diperoleh. Kelebihannya dicatat
sebagai goodwill dan dilaporkan sebagai aset takberwujud.

• Tidak seperti hak paten dan hak cipta menurut Standar AkuntansiTidak seperti hak paten dan hak cipta, menurut Standar Akuntansi
Indonesia, goodwill tidak diamortisasi. SAK Indonesia juga melarang
amortisasi atas goodwill.



• Sebagai ilustrasi, asumsikan jika pada tanggal 31 Desember,
PT M lia Sejahtera menent kan bah a Rp250 000 000 dariPT Mulia Sejahtera menentukan bahwa Rp250.000.000 dari
nilai goodwill yang diperoleh dari membeli PT Jaya Abadi
diturunkan nilainya. Ayat jurnal mencatat penurunan nilai
sebagai berikutsebagai berikut.

• Tampilan 10 menunjukkan pengungkapan aset
takberwujud untuk sampel atas 70 perusahaan terdaftar ditakberwujud untuk sampel atas 70 perusahaan terdaftar di
Indonesia. Goodwill paling sering dilaporkan sebagai aset
takberwujud. Hal ini dikarenakan goodwill timbul dari
transaksi merger yang biasa terjaditransaksi merger, yang biasa terjadi.



TAMPILAN 10
Frekuensi Pengungkapan AsetFrekuensi Pengungkapan Aset 

Takberwujud untuk 70 Perusahaan



TAMPILAN 11
b d kb dPerbandingan Aset Takberwujud



Pelaporan Keuangan untuk Aset Tetap 
d kb ddan Aset Takberwujud

• Pada laporan posisi keuangan, setiap golongan utama aset tetap
h di k k d l l i i k t t t tharus diungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas
laporan keuangan.

• Akumulasi penyusutan terkait juga perlu diungkapkan, baik
menurut golongan utama atau secara total Aset tetap dapatmenurut golongan utama atau secara total. Aset tetap dapat
ditampilkan dalam nilai buku (biaya dikurangi akumulasi
penyusutan), yang juga dapat dijelaskan sebagai nilai bersih. Jika
ada banyak golongan aset tetap, jumlah tunggal dapat disajikan di
l i i k did k l h t t d d ftlaporan posisi keuangan, didukung oleh catatan dengan daftar
terpisah. Aset tetap dapat dilaporkan dengan judul yang lebih
deskriptif. Aset takberwujud biasanya dilaporkan dalam laporan
posisi keuangan di bagian terpisah megikuti aset tetap. Saldo tiapp g g p g p p
golongan aset takberwujud harus diungkapkan bersih atas setiap
amortisasi.



Analisis dan Interpretasi Keuangan: 
RasioPerputaran Aset Tetap 
• Salah satu ukuran efisiensi aset tetap dalamSalah satu ukuran efisiensi aset tetap dalam
menghasilkan pendapatan adalah rasio
perputaran aset tetap Rasio perputaran asetperputaran aset tetap. Rasio perputaran aset
tetap (fixed asset turnover ratio) mengukur
jumlah pendapatan yang dihasilkan olehjumlah pendapatan yang dihasilkan oleh
setiap jumlah nominal aset tetap. Perputaran
aset tetap dihitung sebagai berikutaset tetap dihitung sebagai berikut.



• Sebagai ilustrasi, informasi  aset tetap dalam laporan g p p
posisi keuangan berikut ini digunakan untuk PT Hero 
Supermarket.

• Rasio perputaran  aset tetap Hero Supermarket 
untuk Tahun 2 dan Tahun 1 dihitung sebagai berikut.



LAMPIRAN



Pertukaran Aset Tetap yang SerupaPertukaran Aset Tetap yang Serupa

• Peralatan yang lama sering kali dipertukarkan dengan peralatan
b d k D l h l i i j lbaru dengan kegunaan yang serupa. Dalam hal ini, penjual
memperbolehkan pembeli menentukan harga untuk peralatan lama
yang dipertukarkan. Jumlah ini, disebut penyisihan pertukaran
(trade‐in allowance), dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil dari( ), p j
nilai buku peralatan yang lama. Sisa saldo—jumlah yang terutang—
dapat dibayarkan dengan uang tunai atau dicatat sebagai liabilitas.
Jumlah ini biasanya disebut boot dalam bahasa Inggris.
Ak t i t k t k t t t b t• Akuntansi untuk pertukaran aset tetap yang serupa bergantung
pada apakah transaksi mempunyai substansi komersial (commercial
substance). Sebuah pertukaran mempunyai substansi komersial jika
arus kas masa depan berubah akibat pertukaran.p p

• Jika pertukaran aset tetap yang serupa mempunyai substansi
komersial, laba atau rugi diakui. Dalam kasus semacam itu,
pertukaran diperhitungkan hampir sama dengan penjualan aset
tetaptetap.



Keuntungan atas PertukaranKeuntungan atas Pertukaran 
• Sebagai ilustrasi  keuntungan atas suatu pertukaran  aset yang 

serupa, asumsikan hal ‐ hal berikut.

• Ayat  jurnal untuk mencatat pertukaran dan pembayaran kas 
adalah sebagai berikut.g



• Laba atas pertukaran sebesar Rp300 000 adalah perbedaan• Laba atas pertukaran sebesar Rp300.000 adalah perbedaan
antara nilai wajar pasar (penyisihan pertukaran) aset yang
ditukarkan sebesar Rp1.100.000 dan nilai buku sebesar
Rp800.000 seperti yang ditunjukkan berikut ini.

• Keuntungan atas pertukaran sebesar Rp300.000 juga dapatKeuntungan atas pertukaran sebesar Rp300.000 juga dapat
ditentukan atas perbedaan antara nilai wajar pasar aset baru
sebesar Rp5.000.000 dan nilai buku aset lama yang



Kerugian atas PertukaranKerugian atas Pertukaran

• Untuk mengilustrasikan rugi atas pertukaran asetUntuk mengilustrasikan rugi atas pertukaran aset
yang serupa, asumsikan bahwa alih‐alih penyisihan
pertukaran sebesar Rp1.100.000, penyisihan
pertukaran hanya sebesar Rp675.000. Dalam kasus
ini, kas yang dibayarkan untuk pertukaran adalah
b R 4 325 000 ti dit j kksebesar Rp4.325.000 seperti yang ditunjukkan

berikut ini.



• Ayat  jurnal untuk mencatat pertukaran dan pembayaran kas 
adalah sebagai berikutadalah sebagai berikut.

• Rugi atas pertukaran sebesar Rp125.000 adalah perbedaan 
antara nilai wajar pasar (penyisihan pertukaran) aset  yang 
ditukarkan sebesar Rp675 000 dan nilai buku sebesarditukarkan sebesar Rp675.000 dan nilai buku sebesar 
Rp800.000 seperti yang ditunjukkan berikut ini.



• Rugi atas pertukaran sebesar Rp125.000 juga dapatRugi atas pertukaran sebesar Rp125.000 juga dapat
ditentukan atas perbedaan antara nilai wajar pasar
aset baru sebesar Rp5.000.000 dan nilai buku aset
lama yang ditukarkan sebesar Rp800.000 ditambah
kas yang dibayarkan sebesar Rp4.325.000, seperti

dit j kk b ik t i iyang ditunjukkan berikut ini.



RANGKUMANRANGKUMAN

• TUJUAN 1. Menjelaskan, menggolongkan, danj , gg g ,
menghitung biaya aset tetap.

• Aset tetap merupakan aset berwujud dan bersifat
j k j di iliki l h h djangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan dan
digunakan dalam kegiatan operasi normal perusahaan
seperti peralatan, gedung, dan tanah. Biaya awal asetp p g g y
tetap mencakup seluruh jumlah yang dikeluarkan
untuk mendapatkan aset hingga siap untuk dipakai.

• Pengeluaran pendapatan meliputi perbaikan dan• Pengeluaran pendapatan meliputi perbaikan dan
perawatan biasa. Pengeluaran modal termasuk
peningkatan nilai aset dan perbaikan luar biasa.



• TUJUAN 2. Menghitung penyusutan, menggunakan
metode garis lurus, metode unit produksi, dan metode
saldo menurun ganda.

• Seluruh aset tetap kecuali tanah, akan kehilangan
kemampuannya untuk menyediakan jasa dan harus
disusutkan dengan berjalannya waktu. Tiga faktor yang
dipertimbangkan dalam menentukan penyusutan: (1)
bi l t t t (2) f t t d (3) il ibiaya awal aset tetap, (2) masa manfaat aset, dan (3) nilai
sisa aset.

• Penyusutan dapat ditentukan menggunakan metode garis
l t d it d k i d t d ldlurus, metode unit produksi, dan metode saldo menurun
ganda. Perubahan semacam ini dapat memengaruhi jumlah
penyusutan di masa mendatang.



• TUJUAN 3. Membuat ayat jurnal untuky j
pelepasan aset tetap.

• Saat mencatat pelepasan aset tetap,
penyusutan periode berjalan harus dicatatpenyusutan periode berjalan harus dicatat,
kemudian nilai buku aset dihapus dari akun.

• Saat aset tetap dijual, nilai buku dihapus, dan kasSaat aset tetap dijual, nilai buku dihapus, dan kas
atau aset lainnya yang diterima harus dicatat.
Jika harga jual lebih tinggi daripada nilai buku
aset maka transaksi menghasilkan keuntunganaset, maka transaksi menghasilkan keuntungan.
Jika harga jual di bawah nilai bukunya, maka
terdapat kerugian.



• TUJUAN 4. Menghitung deplesi dan membuatUJU . e g tu g dep es da e buat
ayat jurnalnya.

• Jumlah deplesi periodik dihitung denganp p g g
mengalikan jumlah mineral yang ditambang
selama periode tertentu dengan tingkat deplesi.
Ti k t d l i dihit d b i biTingkat deplesi dihitung dengan membagi biaya
kandungan mineral dengan estimasi jumlahnya.
Ayat jurnal untuk mencatat deplesi adalah debitAyat jurnal untuk mencatat deplesi adalah debit
pada akun beban deplesi dan kredit pada akun
akumulasi deplesi.



• TUJUAN 5. Menjelaskan penerapan akuntansi untuk
aset takberwujud seperti hak paten, hak cipta, dan
goodwill.

• Aset jangka panjang seperti hak paten, hak cipta,Aset jangka panjang seperti hak paten, hak cipta,
merek dagang, dan goodwill yang tidak disertai atribut
fi sik, tetapi digunakan dalam bisnis merupakan aset
takberwujud. Biaya awal aset takberwujud harustakberwujud. Biaya awal aset takberwujud harus
didebit ke akun aset. Biaya hak paten dan hak cipta
harus diamortisasi selama estimasi masa manfaat aset
dengan mendebit akun beban dan mengkredit akundengan mendebit akun beban dan mengkredit akun
aset takberwujud. Merek dagang dan goodwill tidak
diamortisasi, tapi diturunkan nilainya saat terjadi
penurunan nilaipenurunan nilai.



• TUJUAN 6. Menjelaskan bagaimana beban penyusutan
dilaporkan di laporan laba rugi dan menyiapkan laporan
posisi keuangan yang mencakup aset tetap dan aset
takberwujud.

• Jumlah beban penyusutan dan metode yang digunakan
dalam menghitung penyusutan harus diungkapkan dalam
laporan keuangan. Selain itu, setiap golongan utama aset
t t h di k k b d k l itetap harus diungkapkan bersama dengan akumulasi
penyusutan terkait. Aset takberwujud biasanya disajikan
dalam laporan posisi keuangan di bagian terpisah setelah
aset tetap Setiap golongan utama aset takberwujud harusaset tetap. Setiap golongan utama aset takberwujud harus
diungkapkan pada jumlah bersih setelah dikurangi
amortisasi terakhir.



• TUJUAN 7. Menjelaskan dan mengilustrasikan rasioj g
perputaran aset tetap untuk menilai tingkat efi siensi
perusahaan menggunakan aset tetapnya.
S t k t h d fi i i h• Suatu pengukuran terhadap efi siensi perusahaan
dalam penggunaan aset tetap untuk menghasilkan
penjualan adalah rasio perputaran aset tetap. Rasiop j p p p
perputaran aset tetap mengukur jumlah dari nilai dari
penjualan yang diperoleh per jumlah nilai dari aset
tetap dengan cara membagi penjualan bersih dengantetap dengan cara membagi penjualan bersih dengan
nilai buku rata‐rata dari aset tetap.



SOAL ILUSTRATIFSOAL ILUSTRATIF
• Perusahaan Kayu Megah, sebuah perusahaan pedagang besar

b t l h l t b d biperabotan, memperoleh peralatan baru dengan biaya
Rp150.000.000 pada awal tahun fiskal. Peralatan tersebut memiliki
estimasi masa manfaat lima tahun dan estimasi nilai sisa sebesar
Rp12.000.000. Eli Budianti, presiden perusahaan, memintap , p p ,
informasi mengenai pilihan metode penyusutan.

• Instruksi
1. Tentukan jumlah penyusutan tahunan selama estimasi masa

manfaat lima tahun, akumulasi penyusutan pada akhir setiap
tahun, dan nilai buku peralatan pada akhir setiap tahun
menggunakan (a) metode garis lurus dan (b) metode saldo
menurun gandamenurun ganda.

2. Diasumsikan bahwa peralatan disusutkan menggunakan metode
saldo menurun ganda. Pada minggu pertama tahun ke‐5,
peralatan dijual sebesar Rp10.000.000. Buatlah ayat jurnal untuk
mencatat pertukaran tersebut.



SolusiSolusi

• 11.

• 22



SOAL DISKUSISOAL DISKUSI
1. PT Kilat memiliki armada kendaraan dan truk untuk

digunakan oleh petugas penjualan dan untuk pengiriman
persediaan dan peralatan kantor. PT Mobil Indah memiliki
kendaraan dan truk untuk dijual. Di bagian apakah
k d d t k k dil k d l l i ikendaraan dan truk akan dilaporkan dalam laporan posisi
keuangan milik (a) PT Kilat, (b) PT Mobil Indah.

2. PT Angkasa Raya memperoleh lahan kosong yang
b d k t d h d t j l diberdekatan dengan harapan dapat menjualnya di masa
mendatang dengan mendapatkan keuntungan. Lahan
tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan
operasi Angkasa Raya Di bagian manakah seharusnyaoperasi Angkasa Raya. Di bagian manakah seharusnya
lahan tersebut disajikan di laporan posisi keuangan?



3. PT Quantro membuka penawaran bagi beberapa
kontraktor untuk mendirikan tambahan bangunan di
gedung kantornya. Penawaran paling rendah yang
diterima adalah sebesar Rp1.200.000.000. PT Quantro

t k t k b di i t b hmemutuskan untuk membangun sendiri tambahan
bangunan tersebut dengan biaya Rp1.100.000.000.
Berapakah jumlah yang harus dicatat pada akun
bangunan?bangunan?

4. Jelaskan perbedaan penerapan akuntansi untuk
pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan?

5 S t l h b h t k b k dib li i b5. Segera setelah sebuah truk bekas dibeli, mesin baru
dipasang dan ban‐bannya diganti dengan jumlah
pengeluaran sebesar Rp3.850.000. Apakah ini merupakan
pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan?pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan?



6. 6. PT Kunci Megah membeli mesin yang memiliki masa manfaat
ti di k h f kt it 20 t hseperti disarankan perusahaan manufaktur yaitu 20 tahun.

Perusahaan berencana untuk menggunakan mesin untuk proyek
khusus yang akan berakhir 12 tahun. Setelah penyelesaian proyek,
mesin tersebut akan dijual. Berapa tahunkah mesin tersebut harusj p
disusutkan?

7. 7. Apakah perlu bagi suatu perusahaan untuk menggunakan
metode penghitungan penyusutan yang sama (a) untuk seluruh
l t d t di tk (b) d l lgolongan aset yang dapat disusutkan, (b) dalam laporan

keuangan dan dalam menentukan pajak penghasilan?
8. .
• a Dalam kondisi apakah penggunaan metode penyusutan yang• a. Dalam kondisi apakah penggunaan metode penyusutan yang

dipercepat paling sesuai?
• b. Mengapa metode penyusutan yang dipercepat sering kali

digunakan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan?g p p g g p j p g



9. Untuk beberapa aset tetap perusahaan, saldo dalam
Akumulasi Penyusutan tepat sama dengan biaya aset. (a)
Apakah diperbolehkan untuk mencatat penyusutan
tambahan pada aset jika aset tersebut masih berguna

t k h ? J l k (b) K h tuntuk perusahaan? Jelaskan. (b) Kapan seharusnya ayat
jurnal dibuat untuk memindahkan biaya dan akumulasi
penyusutan dari akun?

1010.
a. Dalam berapa periode waktu seharusnya biaya hak paten

yang diperoleh melalui pembelian diamortisasi?
b. Secara umum, apakah perlakuan akuntansi yang

diperlukan untuk biaya riset dan pengembangan?
c. Bagaimana seharusnya goodwill diamortisasi?g y g



Latihan PraktikLatihan Praktik
• LP 10‐1A Pengeluaran modal dan pendapatan TJN. 1
• Pada tanggal 7 Agustus, PT Sungai Mas membayar

Rp1.675.000 untuk memasang alat pengangkat hidrolik
dan Rp40.000 untuk penyaring udara pada salah satu
truk pengirimannya. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat
pengeluaran alat pengangkat yang baru dan penyaring
udara.

• LP 10‐1B Pengeluaran modal dan pendapatan TJN. 1
• Pada tanggal 14 Februari, PT Garcia membayarPada tanggal 14 Februari, PT Garcia membayar

Rp2.300.000 untuk memperbaiki transmisi pada salah satu
kendaraan pengirimannya. Selain itu, PT Garcia membayar
Rp450.000 untuk memasang sistem GPS pada kendaraanp g p
tersebut. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat pengeluaran
untuk transmisi dan sistem GPS.



• LP 10‐2A Penyusutan garis lurus TJN. 2
• Peralatan yang diperoleh pada awal tahun dengan biaya

Rp440.000.000, memiliki estimasi nilai sisa sebesar Rp25.000.000
dan estimasi masa manfaat lima tahun. Tentukan (a) biaya yang
dapat disusutkan (b) tingkat penyusutan garis lurus dan (c)dapat disusutkan, (b) tingkat penyusutan garis lurus, dan (c)
penyusutan garis lurus tahunan.

• LP 10‐2B Penyusutan garis lurus TJN. 2LP 10 2B Penyusutan garis lurus TJN. 2
• Gedung yang diperoleh pada awal tahun dengan biaya

Rp1.450.000.000, memiliki estimasi nilai sisa sebesar
Rp300.000.000 dan estimasi masa manfaat 10 tahun. Tentukan (a)
bi d di k (b) i k i lbiaya yang dapat disusutkan, (b) tingkat penyusutan garis lurus,
dan (c) penyusutan garis lurus tahunan.



• LP 10‐3A Penyusutan unit produksi TJN. 2
• Traktor yang diperoleh dengan biaya Rp275.000.000,

memiliki estimasi nilai sisa sebesar Rp39.000.000, estimasi
masa manfaat 40.000 jam, dan beroperasi selama 2.660
jam dalam setahun. Tentukan (a) biaya yang dapat
disusutkan, (b) tingkat penyusutan, dan (c) penyusutan
unit produksi untuk tahun tersebut.

• LP 10‐3B Penyusutan unit produksi TJN. 2
• Truk yang diperoleh dengan biaya Rp69.000.000, memilikiTruk yang diperoleh dengan biaya Rp69.000.000, memiliki

estimasi nilai sisa sebesar Rp12.000.000, estimasi masa
manfaat 300.000 km, dan beroperasi selama 77.000 km
dalam setahun. Tentukan (a) biaya yang dapat disusutkan,( ) y y g p ,
(b) tingkat penyusutan, dan (c) penyusutan unit produksi
untuk tahun tersebut.



• LP 10‐4A Penyusutan saldo menurun ganda TJN. 2
• Peralatan yang diperoleh pada awal tahun dengan biaya

Rp280.000.000, memiliki estimasi nilai sisa sebesar Rp45.000.000,
dan estimasi masa manfaat 16 tahun. Tentukan (a) biaya yang dapat
disusutkan (b) tingkat penyusutan saldo menurun ganda dan (c)disusutkan, (b) tingkat penyusutan saldo menurun ganda, dan (c)
penyusutan saldo menurun ganda untuk tahun pertama.

• LP 10‐4B Penyusutan saldo menurun ganda TJN. 2LP 10 4B Penyusutan saldo menurun ganda TJN. 2
• Gedung yang diperoleh pada awal tahun dengan biaya

Rp1.375.000.000, memiliki estimasi nilai sisa sebesar
Rp250.000.000, dan estimasi masa manfaat 40 tahun. Tentukan (a)
bi d di ` k (b) i k ldbiaya yang dapat disusu`tkan, (b) tingkat penyusutan saldo
menurun ganda, dan (c) penyusutan saldo menurun ganda untuk
tahun pertama.



• LP 10‐5A Perubahan penysutan TJN. 2
• Truk dengan biaya Rp82.000.000 memiliki estimasi nilai sisa sebesar

Rp16.000.000 dan estimasi masa manfaat 12 tahun, dan disusutkan
menggunakan metode garis lurus. (a) Hitung jumlah penyusutan
tahunan. (b) Tentukan nilai buku pada akhir tahun ketujuh penggunaan. (c)

k b h l h k d l fDiasumsikan bahwa mulai tahun kedelapan, sisa masa manfaat
diperkirakan menjadi enam tahun dan nilai sisa menjadi Rp12.000.000,
hitung beban penyusutan setiap tahun selama sisa masa manfaat enam
tahun.

• LP 10‐5B Perubahan penyusutan TJN. 2
• Peralatan dengan biaya Rp180.000.000 memiliki estimasi nilai residu

sebesar Rp14 400 000 dan estimasi masa manfaat 16 tahun dansebesar Rp14.400.000 dan estimasi masa manfaat 16 tahun, dan
disusutkan menggunakan metode garis lurus. (a) Hitung jumlah
penyusutan tahunan. (b) Tentukan nilai buku pada akhir tahun
penggunaan ke‐10. (c) Jika diasumsikan bahwa mulai tahun ke‐11, sisa
masa manfaat diperkirakan menjadi delapan tahun dan nilai sisa menjadimasa manfaat diperkirakan menjadi delapan tahun dan nilai sisa menjadi
Rp10.500.000, hitung beban penyusutan setiap tahun selama sisa masa
manfaat delapan tahun.



• LP 10‐6A Penjualan peralatan TJN. 3
• Peralatan yang diperoleh pada awal tahun dengan biaya Rp465.000.000,

disusutkan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa
manfaat 15 tahun dan estimasi nilai sisa sebesar Rp45 000 000manfaat 15 tahun dan estimasi nilai sisa sebesar Rp45.000.000.

a. Berapakah jumlah pen yusutan untuk tahun pertama?
b. Diasumsikan peralatan dijual pada akhir tahun kedelapan dengan harga

sebesar Rp235.000.000, tentukan laba atau rugi atas penjualanp , g p j
peralatan tersebut.

c. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat penjualan.

l l• LP 10‐6B Penjualan peralatan TJN. 3
• Peralatan yang diperoleh pada awal tahun dengan biaya Rp600.000.000,

disusutkan menggunakan metode saldo menurun berdasarkan estimasi
masa manfaat 16 tahun dan estimasi nilai sisa sebesar Rp60.000.000.p

a. Berapakah jumlah penyusutan untuk tahun pertama?
b. Diasumsikan peralatan dijual pada akhir tahun kedua dengan har ga

sebesar Rp480.000.000, hitunglah laba atau rugi atas penjualan
peralatan tersebutperalatan tersebut.

c. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat penjualan.



L 10 A l i JN 4• LP 10‐7A Deplesi TJN. 4
• Jaya Wijaya Mining Co. mendapatkan hak untuk menambang

mineral senilai Rp127.500.000.000. Estimasi kandungan mineral
tersebut adalah sebanyak 425 000 000 ton Selama tahun berjalantersebut adalah sebanyak 425.000.000 ton. Selama tahun berjalan,
mineral sebanyak 42.000.000 telah ditambang dan dijual.
a. Hitung tingkat deplesi.
b. Hitung jumlah beban deplesi untuk tahun berjalan.g j p j
c. Buatlah ayat jur nal untuk mencatat beban deplesi per 31

Desember.

10 l i• LP 10‐7B Deplesi TJN. 4
• Guntur Mining Co. mendapatkan hak untuk menambang mineral

senilai Rp494.000.000.000. Estimasi kandungan mineral tersebut
adalah sebanyak 475 000 000 ton Selama tahun berjalan mineraladalah sebanyak 475.000.000 ton. Selama tahun berjalan, mineral
sebanyak 31.500.000 ton telah ditambang dan dijual.
a. Hitung tingkat deplesi.
b. Hitung jumlah beban deplesi untuk tahun berjalan.g j p j
c. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban deplesi per 31 Desember.



• LP 10‐8A Penurunan nilai goodwill dan amortisasi hak paten TJN. 5
• Pada tanggal 31 Desember, diestimasikan jika goodwill sebesar

R 4 000 000 000 l i il i S b i b h h kRp4.000.000.000 mengalami penurunan nilai. Sebagai tambahan, hak
paten dengan estimasi masa manfaat selama 15 tahun diakusisi sebesar
Rp900.000.000 pada tanggal 1 Agustus.

a. Buatlah ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember untuky j p y p gg
penurunan nilai goodwill.

b. Buatlah ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember untuk
amortisasi hak paten.

• LP 10‐8B Penurunan nilai goodwill dan amortisasi hak paten TJN. 5
• Pada tanggal 31 Desember, diestimasikan jika goodwill sebesar

Rp6.000.000.000 mengalami penurunan nilai. Sebagai tambahan, hakp g p g ,
paten dengan estimasi masa manfaat selama 12 tahun diakusisi sebesar
Rp1.500.000.000 pada tanggal 1 April.

a. Buatlah ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember untuk
penurunan nilai goodwill.penurunan nilai goodwill.

b. Buatlah ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember untuk
amortisasi hak paten.



• LP 10‐9A Rasio perputaran aset tetap TJN. 7
• Data laporan keuangan untuk tahun berakhir 31 Desember untuk

perusahaan Multiguna ditunjukkan sebagai berikut.

a. Tentukan rasio perputaran aset tetap untuk tahun 2015 dan 2014.
b. Apakah perubahan pada rsio perputaran aset tetap dari tahun

2014 dan 2015 mengindikasikan tren yang menguntungkan atau
tidak menguntungkan?



• LP 10‐9B Rasio perputaran aset tetap TJN. 7
• Data laporan keuangan untuk tahun berakhir 31 Desember untuk

perusahaan Butet Makmur ditunjukkan sebagai berikut.

a. Tentukan rasio perputaran aset tetap untuk tahun 2015 dan 2014.
b. Apakah perubahan pada rasio perputaran aset tetap dari tahun

2014 dan 2015 mengindikasikan tren yang menguntungkan atau
tidak menguntungkan?



LatihanLatihan
• L 10‐1 Biaya untuk membeli  aset tetap  TJN. 1
• Nia Setiawan memiliki dan menjalankan. Selama bulan Februari, CV Gaya 

Print mengeluarkan biaya‐biaya berikut untuk memperoleh dua mesin 
pres percetakan. Satu mesin masih baru, dan mesin lainnya sudah pernah 
digunakan oleh  perusahaan yang belum lama ini pailit.

• Biaya‐biaya yang berhubungan dengan mesin pres baru:
1. Imbal jasa yang dibayarkan ke petugas dari pabrik untuk pemasangan
2. Pengiriman

d l l3. Asuransi saat mesin dalam perjalanan
4. Komponen baru untuk menggantikan komponen yang rusak selama 

pembongkaran mesin
5 Pajak penjualan yang dikenakan pada harga beli5. Pajak   penjualan yang dikenakan pada harga beli
6. Landasan (fondasi) khusus Biaya‐biaya yang berhubungan dengan mesin 

pres bekas:



7. Imbal jasa yang dibayarkan ke pengacara untuk memeriksa
j ji b liperjanjian pembelian

8. Pengiriman
9. Pemasangan

b k k k d d h l hk k d10. Perbaikan kerusakan yang terjadi dari usaha memulihkan kondisi
mesin pres

11. Penggantian komponen yang rusak
12 P b ik kib t d li l12. Perbaikan akibat vandalisme selama pemasangan

a. Tunjukkan yang manakah dari biaya‐biaya untuk memperoleh
mesin pres baru yang harus didebit ke akun asetmesin pres baru yang harus didebit ke akun aset.

b. Tunjukkan yang manakah dari biaya‐biaya untuk memperoleh
mesin pres bekasyang harus didebit ke akun aset.

• Rp831 000 000Rp831.000.000



• L 10‐2Menentukan biaya tanah TJN. 1
• CV Alam Ski telah mengembangkan sejumlah lahan menjadi kawasan ski.

Perusahaan telah memotong pepohonan, membersihkan dan
meningkatkan kontur tanah dan perbukitan, serta membangun lift untuk
ski. (a) Apakah biaya pemotongan pohon, pembersihan, dan peningkatan

h k b k l l k h d d b k k htanah untuk membentuk lereng‐lereng ski harus didebit ke akun tanah?
(b) Jika biaya‐biaya tersebut didebit ke Tanah, apakah perlu disusutkan?

• L 10‐3Menentukan biaya tanah TJN 1L 10 3Menentukan biaya tanah TJN. 1
• PT Indah Sejati memperoleh lahan yang berdekatan untuk membangun

gudang baru, dengan membayar Rp100.000.000 dan membuat wesel
bayar jangka pendek senilai Rp700.000.000. Imbal jasa hokum yang
dibayarkan adalah sebesar Rp5 000 000 pajak diasumsikan sebesardibayarkan adalah sebesar Rp5.000.000, pajak diasumsikan sebesar
Rp18.500.000, dan imbal jasa yang dibayarkan untuk menghancurkan
gedung lama di atas lahan tersebut adalah Rp12.000.000. Sisa bahan
bangunan dari penghancuran gedung lama dapat dijual seharga
Rp4 000 000 Kontraktor dibayar Rp950 000 000 untuk membangunRp4.000.000. Kontraktor dibayar Rp950.000.000 untuk membangun
gedung baru. Hitung biaya tanah yang dilaporkan dalam laporan posisi
keuangan.



• L 10 4 Pengeluaran modal dan pendapatan TJN 1• L 10‐4 Pengeluaran modal dan pendapatan TJN. 1
• Berikut ini adalah biaya‐biaya yang dikeluarkan oleh PT Jaya Mandiri terkait dengan 

truk dan van yang digunakan dalam menjalankan jasa pengirimannya:
1. Mengganti oli dan melumasi titik‐titik pertemuan komponen pada seluruh truk 

dan vandan van.
2. Mengganti cairan radiator pada truk yang telah dipakai selama empat tahun 

terakhir.
3. Memasang pengangkat hidrolik pada sebuah van.
4 M i k d k b4. Memasang sistem keamanan pada empat truk yang terbaru.
5. Memperbaiki mesin pada salah satu truk yang dibeli tiga tahun yang lalu.
6. Membangun kembali transmisi pada salah satu van yang telah dipakai sejauh 

40.000 km. Van tersebut sudah tidak dilindungi oleh garansi.
7. Memindahkan radio dua arah dari salah satu truk dan memasang radio baru 

dengan  jangkauan komunikasi yang lebih luas.
8. Memperbaiki ban yang kemps pada salah satu van.
9. Mengganti sistem suspensi truk dengan sistem yang baru untuk pengiriman gg p g y g p g

muatan  yang lebih berat.
10. Memasang kaca film pada jendela belakang dan samping pada salah satu van 

untuk mencegah pencurian.
• Golongkan masing‐masing biaya sebagai  pengeluaran modal atau  pengeluaran Golongkan masing masing biaya sebagai pengeluaran modal atau pengeluaran

pendapatan.



• L 10‐5 Pengeluaran modal dan pendapatan TJN. 1
• Rudi Purwadi memiliki dan menjalankan PT Platinum Transport. Berikut ini

adalah biaya‐ biaya yang dikeluarkan selama tahun terakhir oleh Rudi
terkait dengan truk 18 rodanya:

1. Mengganti oli mesin.gg
2. Memasang televisi di kompartemen untuk tidur dalam truk.
3. Memasang pengalih angin di atas kompartemen untuk meningkatkan

efisiensi pemakaian bahan bakar.
d f k b d d b k d4. Memodifikasi pengisi tenaga turbo yang dipasang dari pabrik dengan

alat yang dipesan khusus untuk menambah lebih dari 50 tenaga kuda
pada kinerja mesin.

5. Mengganti kepala lampu yang telah terbakar.gg p p y g
6. Mengganti penyerap kejut yang telah aus.
7. Mengganti bohlam untuk lampu kabut dan lampu dalam kompartemen.



8. Mengganti sistem rem hidrolik yang mulai tidak berfungsi dengan
b ik l j l t khi l ti G Bbaik selama perjalanan terakhirnya melewati Gunung Bromo.

9. Mengganti radio CB lama dengan model yang lebih baru dengan
jangkauan lebih luas.

10 Mengganti detektor radar lama dengan model yang lebih baru10. Mengganti detektor radar lama dengan model yang lebih baru
yang dapat mendeteksi frekuensi KA yang sekarang digunakan
oleh senjata radar patrol negara. Detektor tersebut dihubungkan
dengan kabel langsung ke dalam kompartemen, sehingga sebagian
letaknya tersembunyi. Selain itu, Felix mengencangkan detektor ke
truk dengan alat pengunci agar tidak hilang.

G l k i i bi b i l d l• Golongkan masing‐masing biaya sebagai pengeluaran modal atau
pengeluaran pendapatan.



• L 10‐6 Pengeluaran modal dan pendapatan TJN. 1
• PT Surya Sentosa membuat pengeluaran berikut ini pada salah satu 

truk pengirimannya: 
– 20 Mar. Mengganti transmisi dengan biaya sebesar Rp1.890.000.

11 J i M b R 1 350 000 t k k t– 11 Juni. Membayar Rp1.350.000 untuk pemasangan pengangkat 
hidrolik.

– 30 Nov. Membayar Rp55.000 untuk mengganti oli dan saringan udara.
– Buatlah ayat jurnal untuk masing‐masing pengeluaran.Buatlah ayat  jurnal untuk masing masing pengeluaran.

• L 10‐7 Karakteristik   penyusutan TJN. 2
• PT Beton Mulia melaporkan peralatan sebesar Rp44.500.000.000 p p p

dan  akumulasi penyusutan‐peralatan sebesar Rp29.800.000.000 
dalam laporan posisi keuangannya. Apakah hal ini berarti bahwa (a) 
biaya penggantian peralatan adalah sebesar Rp44.500.000.000 dan 
(b) sejumlah Rp29 800 000 000 ditempatkan dalam dana khusus(b) sejumlah Rp29.800.000.000 ditempatkan dalam dana khusus 
untuk penggantian peralatan? Jelaskan.



• L 10‐7 Karakteristik penyusutan TJN. 2
• PT Beton Mulia melaporkan peralatan sebesar Rp44.500.000.000

dan akumulasi penyusutan‐peralatan sebesar Rp29.800.000.000
dalam laporan posisi keuangannya. Apakah hal ini berarti bahwa (a)
biaya penggantian peralatan adalah sebesar Rp44 500 000 000 danbiaya penggantian peralatan adalah sebesar Rp44.500.000.000 dan
(b) sejumlah Rp29.800.000.000 ditempatkan dalam dana khusus
untuk penggantian peralatan? Jelaskan.

• L 10‐8 Tarif penyusutan garis lurus TNJ. 2
• Ubah masing‐masing estimasi masa manfaat berikut ini menjadi

tingkat penyusutan garis lurus yang dinyatakan dalam persentase,
di ik b h il i i id k di hi k ( ) 4diasumsikan bahwa nilai sisa aset tetap tidak diperhitungkan: (a) 4
tahun, (b) 8 tahun, (c) 10 tahun, (d) 20 tahun, (e) 25 tahun, (f) 40
tahun, (g) 50 tahun.

• c 10%c. 10%



• L 10‐9 Penyusutan garis lurus TJN. 2
• Kulkas yang digunakan oleh pemroses daging memiliki biaya

sebesar Rp60.000.000, estimasi nilai sisa sebesar Rp12.600.000,
dan estimasi masa manfaat 12 tahun. Berapakah jumlah
penyusutan tahunan yang dihitung dengan metode garis luruspenyusutan tahunan yang dihitung dengan metode garis lurus.

• Rp3.950.000

• L 10‐10 Penyusutan dengan menggunakan metode unit produksi• L 10‐10 Penyusutan dengan menggunakan metode unit produksi
TNJ. 2

• Traktor bertenaga diesel dengan biaya sebesar Rp214.000.000 dan
estimasi nilai sisa sebesar Rp30.000.000 diperkirakan memiliki masap p
manfaat operasi 50.000 jam. Selama bulan Januari, generator
dioperasikan selama 175 jam. Hitung penyusutan bulan tersebut.

• Rp644.000



• L 10‐11 Penyusutan dengan menggunakan metode unit produksiTJN. 2
• Sebelum dibuat penyesuaian pada akhir tahun, saldo dalam Truk adalah

Rp296.900.000 dan saldo dalam Akumulasi Penyusutan—Truk adalah
Rp99.740.000. Rincian buku besar pembantu adalah sebagai berikut.

a. Hitung tingkat penyusutan per km dan jumlah yang dikreditkan pada
bagian akumulasi penyusutan dari masing masing akun buku besarbagian akumulasi penyusutan dari masing‐masing akun buku besar
pembantu untuk jarak (mil) yang dijalankan sepanjang tahun berjalan.

b. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat penyusutan tahun berjalan.
• a. Truk #1, kredit untuk Akumulasi Penyusutan sebesar Rp5.460.000, y p



• L 10‐12 Penyusutan dengan menggunakan dua metode TJN. 2
• Traktor Petruk yang diperoleh pada tanggal 6 Januari dengan biaya

Rp90.000.000 memiliki estimasi masa manfaat 20 tahun. Diasumsikan truk
tersebut tidak memiliki nilai sisa, hitung jumlah penyusutan masing‐
masing tahun pada dua tahun pertama: (a) dengan menggunakan metode

l d (b) d d ld d l k k lgaris lurus dan (b) dengan metode saldo menurun ganda. Bulatkan ke nilai
rupiah terdekat.

• a. Rp4.500.000

• L 10‐13 Penyusutan dengan menggunakan dua metode TJN. 2
• Tangki penyimpanan yang diperoleh pada awal tahun fi skal dengan biaya

Rp240.000.000 memiliki estimasi nilai sisa sebesar Rp30.000.000 dan
i i f h i l h ( ) j l hestimasi masa manfaat 25 tahun. Hitunglah: (a) jumlah penyusutan

tahunan dengan menggunakan metode garis lurus dan (b) jumlah
penyusutan untuk tahun pertama dan kedua dengan menggunakan
metode saldo menurun ganda.

• a. Rp8.400.000



• L 10‐14 Penyusutan sebagian tahun TJN. 2
CV B M h l h l t t k h i d bi• CV Bangunan Megah memperoleh peralatan untuk memecah pasir dengan biaya
Rp36.000.000 dan memiliki estimasi nilai sisa sebesar Rp6.000.000 dan estimasi
masa manfaat 10 tahun. Peralatan tersebut siap untuk memberikan jasa pada
tanggal 1 April tahun fi skal berjalan yang berakhir pada 31 Desember. Hitunglah
penyusutan untuk tahun fi skal berjalan dan tahun fi skal berikutnya denganpenyusutan untuk tahun fi skal berjalan dan tahun fi skal berikutnya dengan
menggunakan (a) metode garis lurus dan (b) metode saldo menurun ganda.

• a. Tahun pertama, Rp2.250.000

• L 10 15 Perubahan penyusutan TJN 2• L 10‐15 Perubahan penyusutan TJN. 2
• Gedung dengan biaya Rp780.000.000 memiliki estimasi nilai sisa sebesar

Rp90.000.000, estimasi masa manfaat 40 tahun, dan disusutkan dengan metode
garis lurus. (a) Berapakah jumlah penyusutan tahunan? (b) Berapakah jumlah nilai
buku pada akhir masa manfaat tahun kedua puluh empat? (c) Jika pada awal tahunbuku pada akhir masa manfaat tahun kedua puluh empat? (c) Jika pada awal tahun
kedua puluh lima diperkirakan sisa masa manfaat adalah 10 tahun dan nilai sisa
sebesar Rp70.000.000, berapakah beban penyusutan untuk masing‐masing tahun
selama sisa 10 tahun?

• a. Rp17.250.000p



• L 10‐16 Pengeluaran pendapatan dan penyusutan TJN. 1, 2
P h A t b li d k t di k t b d t l• Perusahaan Anton membeli dan memasang karpet di kantor barunya pada tanggal
30 April dengan jumlah biaya sebesar Rp18.000.000. Karpet tersebut diperkirakan
memiliki masa manfaat 15 tahun dan tidak memiliki nilai sisa.

1. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pembelian karpet baru.
2 C j l i k b b k b i h2. Catat ayat jurnal penyesuaian untuk beban penyusutan karpet sebagian tahun,

diasumsikan perusahaan Anton menggunakan metode garis lurus.
• b. Beban Penyusutan, Rp800.000

• L 10‐17 Ayat jurnal untuk penjualan aset tetap TJN. 3
• Peralatan yang diperoleh pada tanggal 8 Januari 2012 dengan biaya

Rp420.000.000, memiliki estimasi masa manfaat 15tahun, estimasi nilai sisa
Rp30.000.000, dan disusutkan dengan metode garis lurus.

1. Berapakah nilai buku peralatan pada akhir tahun tanggal 31 Desember 2015?
2. Diasumsikan peralatan dijual pada tanggal 1 Oktober 2016 dengan harga

Rp275.000.000, buatlah ayat jurnal untuk mencatat (1) penyusutan untuk tiga
bulan sampai tanggal penjualan, dan (2) penjualan peralatan.



• L 10‐18 Pelepasan aset tetap TJN. 3
• Peralatan yang diperoleh pada tanggal 6 Januari 2012 dengan biaya

Rp714.000.000, memiliki estimasi masa manfaat 12 tahun dan
estimasi nilai sisa sebesar Rp44.400.000.

1 Berapakah jumlah penyusutan tahunan untuk tahun 2012 20131. Berapakah jumlah penyusutan tahunan untuk tahun 2012, 2013,
dan 2014, menggunakan metode penyusutan garis lurus?

2. Berapakah nilai buku peralatan pada tanggal 1 Januari 2015?
3 Diasumsikan peralatan dijual pada tanggal 3 Januari 2015 seharga3. Diasumsikan peralatan dijual pada tanggal 3 Januari 2015 seharga

Rp525.000.000, buatlah ayat jurnal untuk mencatat penjualan.
4. Diasumsikan peralatan dijual pada tanggal 3 Januari 2015 seharga

Rp560.000.000, bukannya Rp525.000.000, buatlah ayat jurnalp , y p , y j
untuk mencatat penjualan.

• b. Rp546.600.000



• L 10‐19 Ayat  jurnal deplesi TJN. 4
B i M di i Mi i C b li h k i l t k R 21 750 000 000• Bumi Mandiri Mining Co. membeli hak mineral untuk Rp21.750.000.000. 
Kandungan mineral diestimasi sebanyak 15.000.000 ton. Sepanjang tahun berjalan 
kandungan sebanyak 3.600.000 ditambang dan dijual.

1. Tentukan jumlah  beban deplesi untuk tahun berjalan.
2 B k h j l i k k i b b d l i2. Buatkah ayat  jurnal penyesuaian untuk mengakui  beban deplesi.
• a. Rp5.220.000.000

• L 10‐20 Ayat jurnal amortisasi TJN. 5y j
• Perusahaan Tono membeli  hak paten pada tanggal 6 Januari 2012 senilai 

Rp480.000.000. Hak paten mempunyai masa manfaat selama 8 tahun sampai 
masa legalnya. Pada tanggal 3 Januari 2015, Tono sukses mempertahankan
patennya atas gugatan pada biaya Rp80.000.000.

1. Tentukan  beban amotisasi  hak paten untuk tahun berjalan berakhir 31 
Desember 2015.

2. Buatlah ayat  jurnal penyesuaian untuk mengakui  amortisasi. 
a. Rp76.000.000p



• L 10‐21 Nilai buku aset tetap TJN. 6
• PT Indofood Sukses Makmur Tbk, memproduksi dan memasarkanPT Indofood Sukses Makmur Tbk, memproduksi dan memasarkan

produk makanan kemasan. Indofood juga memproduksi dan
mendistribusikan tepung gandum dan pasta. Indofood
memperlebar usahanya ke agribisnis di mana aktivitas bisnis dasar
berkisar antara riset dan pengembangan pembibitan budi dayaberkisar antara riset dan pengembangan, pembibitan, budi daya
kelapa sawit, dan penggilingan; dan juga produksi dan pemasaran
minyak goreng bermerek, margarin, dan mentega. Informasi berikut
ini diambil dari laporan keuangan terbaru PT Indofood Sukses
Makmur Tbk:

a. Hitunglah nilai buku aset tetap untuk tahun berjalan dan tahun
sebelumnya dan jelaskan perbedaannya, jika ada.

b. Apakah Anda akan mengharapkan nilai buku aset tetap Indofood
akan naik atau turun selama tahun berjalan?



• L 10‐22 Laporan kajian posisi keuangan TJN 6L 10 22 Laporan kajian posisi keuangan TJN. 6
• Sebutkan kesalahan‐kesalahan yang Anda 
temukan di laporan posisi keuangan sebagiantemukan di laporan posisi keuangan sebagian.



• L 10‐23 Rasio perputaran aset tetap TJN. 7
• PT Indosat Tbk adalah perusahaan telekomunikasi yang besar di

Indonesia. Dua laporan posisi keuangan Indosat disajikan pada
informasi berikut ini mengenai aset tetap.

• Pendapatan Indosat untuk tahun 2 adalah Rp22.418.812 juta.
Asumsikan jika rata rata rasio perputaran aset tetap di industriAsumsikan jika rata‐rata rasio perputaran aset tetap di industri
telekomunikasi sekitar 1,10.

a. Tentukan rasio perputaran aset tetap Indosat untuk Tahun 2.
Bulatkan ke dua tempat desimal.p

b. Interpretasikan rasio perputaran aset tetap Indosat.



• L 10‐24 Rasio perputaran aset tetap TJN. 7
• Tabel berikut ini menunjukkan pendapatan dan rata‐rata aset tetap

bersih untuk tahun fi skal terbaru untuk
• Pertamina dan Garuda Indonesia:

a. Hitunglah rasio perputaran aset tetap untuk setiap perusahaan.
B l k k d d i lBulatkan ke dua tempat desimal.

b. Perusahaan manakah yang menggunakan aset tetapnya secara
lebih efisien? Jelaskan.



• Lampiran
L 10 25 P t k t• L 10‐25 Pertukaran aset yang serupa

• Mesin cetak mempunyai nilai wajar pasar sebesar Rp275.000.000 dibeli pada
transaksi yang mempunyai substansi komersial dan menukarkannya dengan mesin
cetak serupa dan membayar kas untuk perbedaan antara penyisihan penyusutan
dan harga mesin cetakbarudan harga mesin cetakbaru.

a. Asumsikan jika penyusutan penyisihan sebesar Rp90.000.000, berapakah
jumlah kas yang diberikan?

b. Asumsikan jika nilai buku mesin cetak yang ditukarkan adalah Rp68.000.000,
berapakah laba atau rugi dari pertukaran tersebut?berapakah laba atau rugi dari pertukaran tersebut?

• a. Rp185.000.000

• Lampiran
• L 10‐26 Pertukaran aset yang serupa
• Asumsikan data yang sama pada Latihan 10‐25 kecuali nilai buku aset yang

ditukarkan adalah Rp108.500.000. (a) Berapakah jumlah kas yang diberikan? (b)
Berapakah laba atau rugi atas pertukaran tersebut?

• b. Kerugian Rp18.500.000



• Lampiran
• L 10‐27 Ayat jurnal untuk penukaran aset tetap
• Pada tanggal 1 Juli, PT Cemara Kembar, penyulingan air, membeli

peralatan pembotolan dengan harga (nilai wajar pasar) sebesar
Rp220 000 000 PT Cemara Kembar menerima penyisihanRp220.000.000. PT Cemara Kembar menerima penyisihan
penyusutan (nilai wajar pasar) senilai Rp45.000.000 atas peralatan
lama yang serupa dan membayar kas sebesar Rp175.000.000.
Informasi berikut ini tentang peralatan lama yang didapatkan dari
akun di buku besar peralatan biaya, Rp180.000.000, akumulasi
penyusutan pada 31 Desember, akhir tahun sebelumnya sebesar
Rp120.000.000, penyusutan tahunan, Rp12.000.000. Asumsikan
pertukaran mempunyai substansi komersial Buatlah ayat jurnalpertukaran mempunyai substansi komersial. Buatlah ayat jurnal
untuk mencatat (a) penyusutan truk lama saat ini sampai tanggal
pertukaran dan (b) tansaksi pada tanggal 1 Juli.



• Lampiran
• L 10‐28 Ayat jurnal untuk penukaran aset tetap
• Pada tanggal 1 Oktober, CV Maju Pesat membeli truk baru dengan

harga (nilai wajar pasar) sebesar Rp75.000.000. CV Maju Pesat
menerima penyisihan penyusutan senilai Rp24 000 000 untuk trukmenerima penyisihan penyusutan senilai Rp24.000.000 untuk truk
dengan tipe yang serupa dan membayar kas sebesar Rp51.000.000.
Informasiberikut ini tentang truk lama yang didapatkan dari akun di
buku besar peralatan: biaya, Rp56.000.000, akumulasi penyusutan
pada 31 Desember, akhir tahun sebelumnnya sebesar
Rp35.000.000, penyusutan tahunan, Rp7.000.000. Asumsikan
pertukaran mempunyai substansi komersial. Buatlah ayat jurnal
untuk mencatat (a) penyusutan truk lama saat ini sampai tanggaluntuk mencatat (a) penyusutan truk lama saat ini sampai tanggal
pertukaran dan (b) transaksi pada tanggal 1 Oktober.



SOAL SERI ASOAL SERI A
• S 10‐1A Mengalokasikan pembayaran dan penerimaan ke  akun  aset tetap TJN. 1
• Pembayaran dan penerimaan berikut ini berhubungan dengan tanah pengembangan tanah dan• Pembayaran dan penerimaan berikut ini berhubungan dengan tanah, pengembangan tanah,  dan 

gedung yang diperoleh untuk digunakan dalam usaha   penjualan keramik. Penerimaan ditunjukkan 
dengan tanda bintang.

• a.  Imbalan jasa yang dibayarkan ke pengacara untuk pencarian nama . . . . . . . . . . . . Rp   2.500.000
• b.  Biaya properti yang diperoleh untuk lokasi pabrik: Tanah. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285.000.000
• Bangunan  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 55.000.000
• c.  Pajak properti, diasumsikan oleh pihak pembeli  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500.000
• d.  Biaya menghancurkan dan memindahkan gedung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000
• e.  Hasil dari   penjualan sisa bahan bangunan gedung lama. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000*
• f Penilaian khusus dibayarkan ke kota untuk perpanjangan saluran air ke properti 29 000 000• f.  Penilaian khusus dibayarkan ke kota untuk perpanjangan saluran air ke properti. . . 29.000.000
• g.  Imbalan jasa untuk arsitek dan teknisi untuk perencanaan dan pengawasan . . . . . . . 60.000.000
• h.  Premi polis asuransi satu tahun selama pembangunan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000
• i.  Biaya mengisi dan meninggikan tanah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.000



• j.  Uang dipinjam untuk membayar kontraktor gedung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000.000*
• k Biaya memperbaiki kerusakan akibat angin badai selama pembangunan 5 500 000• k.  Biaya memperbaiki kerusakan akibat angin badai selama pembangunan . . . . . . . . . . 5.500.000
• l.  Biaya membuat jalur dari batu untuk area parkir untuk konsumen  . . . . . . . .  . . . . . . . 32.000.000
• m. Biaya penanaman pohon dan semak‐semak . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000.000
• n.  Biaya pemasangan lampu banjir di area parkir . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000
• o.  Biaya perbaikan akibat vandalisme selama pembangunan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000y p p g
• p.   Pembayaran dari  perusahaan asuransi untuk kerusakan akibat angin badai dan 
• Pengerusakan 7.500.000*
• q.  Pembayaran ke kontraktor gedung untuk pembangunan gedung baru. . . . . . . . . . . . 800.000.000
• r.  Bunga yang timbul dari pinjaman gedung selama pembangunan  . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.500.000
• s.  Pengembalian premi polis asuransi (h) yang dibatalkan setelah 11 bulan . . . . . . . . . . 500.000*



Instruksi
1 M kk i i b d i k T h ( f t1. Masukkan masing‐masing pembayaran dan penerimaan ke Tanah (masa manfaat

tidak terbatas), Pengembangan Tanah (masa manfaat terbatas), atau Akun
Lainnya. Tunjukkan penerimaan dengan tanda bintang. Tunjukkan masing‐masing
pos dengan huruf dan sebutkan jumlahnya dalam format kolom sebagai berikut.

2. Hitung jumlah yang didebit ke Tanah, Pengembangan Tanah, dan Gedung.
3. Biaya yang dibebankan ke tanah, yang digunakan sebagai lokasi pabrik, tidak

akan disusutkan, sementara biaya yang dibebankan ke pengembangan tanah
akan disusutkan. Jelaskan penerapan konsep penyusutan tersebut yang
k l h b k b l kkelihatannya berkebalikan.

4. Apa akibat yang akan terjadi pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan
jika biaya mengisi dan meninggikan tanah sebesar Rp12.000.000 [pembayaran
(i)] tidak digolongkan dengan benar sebagai Pengembangan Tanah dan bukannya
Tanah? Pengembangan Tanah disusutkan lebih dari 20 tahun masa manfaatTanah? Pengembangan Tanah disusutkan lebih dari 20 tahun masa manfaat
dengan metode saldo menurun ganda.



• S 10‐2A Membandingkan dengan tiga metode   penyusutan TJN. 2
• Pada tanggal 5 Januari 2013, CV Winarto Packaging membeli peralatan 

il i R 135 000 000 P l t t b t di ki k ilikipengemasan senilai Rp135.000.000. Peralatan tersebut diperkirakan memiliki masa 
manfaat tiga tahun, atau 18.000 jam operasi, dan nilai sisa sebesar Rp13.500.000. 
Peralatan digunakan selama 8.600 jam sepanjang tahun 2013, 5.300 jam 
sepanjang tahun 2014, dan 4.100 jam pada tahun 2015.

• Intruksi• Intruksi
1. Tentukan jumlah  beban   penyusutan untuk tahun‐tahun yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2013, 2014, dan 2015, dengan menggunakan (a) metode 
garis lurus, (b) metode unit produksi, dan (c) metode saldo menurun ganda. 
Tentukan juga jumlah beban penyusutan selama tiga tahun denganTentukan juga jumlah  beban   penyusutan selama tiga tahun dengan 
menggunakan masing‐masing metode.Berikut ini adalah format kolom yang 
disarankan untuk mencatat jumlah  beban  penyusutan.

2. Metode apa yang menghasilkan  beban   penyusutan tertinggi pada tahun 2013?
3. Metode apa yang menghasilkan penyusutan paling besar selama 3 tahun masa3. Metode apa yang menghasilkan   penyusutan paling besar selama 3 tahun masa 

manfaat peralatan?
• 1. a. 2013:  penyusutan garislurus, Rp40.500.000



• S 10‐3A Penyusutan dengan tiga metode; sebagian tahun TJN. 2
• Pada tanggal 1 April 2013, perusahaan Pelikan membeli peralatan

senilai Rp270.000.000. Peralatan tersebut diperkirakan memiliki
masa manfaat tiga tahun, atau 18.000 jam operasi, dan nilai sisa
sebesar Rp9 000 000 Peralatan digunakan selama 7 500 jamsebesar Rp9.000.000. Peralatan digunakan selama 7.500 jam
sepanjang tahun 2013, 5.500 jam sepanjang tahun 2014, 4.000 jam
sepanjang tahun 2015, dan 1.000 jam pada tahun 2016.

• Instruksi
• Hitung jumlah beban penyusutan untuk tahun‐tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015, dan 2016,
dengan menggunakan (a) metode garis lurus, (b) metode unit
produksi dan (c) metode saldo menurun ganda Bulatkan ke nilaiproduksi, dan (c) metode saldo menurun ganda. Bulatkan ke nilai
rupiah terdekat.

• a. 2013: Rp65.250.000



• S 10‐4A Penyusutan dengan menggunakan dua metode; penjualan aset tetap
TJN. 2, 3

• Peralatan litografi baru yang diperoleh dengan biaya Rp800.000.000 pada awal
tahun fi skal, memiliki estimasi masa manfaat lima tahun dan estimasi nilai residu
sebesar Rp90.000.000. Manajer meminta informasi yang menyangkut pengaruh
penggunaan metode pilihan pada jumlah beban penyusutan setiap tahun.
Berdasarkan data yang disajikan untuk manajer metode saldo menurun gandaBerdasarkan data yang disajikan untuk manajer, metode saldo menurun ganda
yang dipilih. Pada minggu pertama tahun ke‐5, peralatan dijual dengan harga
Rp135.000.000.

• Instruksi
1 Hit b b t t h t k i i t h l1. Hitung beban penyusutan tahunan untuk masing‐masing tahun selama masa

manfaat lima tahun, akumulasi penyusutan pada akhir masing‐masing tahun,
dan nilai buku peralatan pada akhir masing‐masing tahun dengan menggunakan
(a)metode garis lurus dan (b) metode saldo menurun ganda. Berikut ini adalah
format kolom yang disarankan untuk masing‐masing metode:format kolom yang disarankan untuk masing masing metode:

2. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat pertukaran.
3. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat penjualan, asumsikan jika peralatan dijualy j p j , j p j

senilai Rp88.750.000 bukannya Rp135.000.000.
• 1. b. Tahun 1: Rp320.000.000 beban penyusutan



• S 10‐5A Transaksi  aset tetap, termasuk   penjualan  TJN. 1, 2, 3 (Buku 
Besar)Besar)

• Transaksi berikut ini,  jurnal penyesuaian, dan  jurnal penutup diselesaikan 
oleh PT Bromo Indah selama periode 3 tahun. Semuanya terkait dengan 
kegunaan peralatan pengiriman.  Metode saldo menurun ganda 
d kdigunakan.

• 2013
– 4 Jan.  Membeli truk pengiriman bekas secara kas sebesar Rp28.000.000.
– 2 Nov Membayar garasi Rp675 000 untuk perbaikan lain‐lain untuk truk– 2 Nov. Membayar garasi Rp675.000 untuk perbaikan lain‐lain untuk truk.
– 31 Des. Mencatat   penyusutan truk untuk tahun berjalan. Estimasi masa 

manfaat truk  adalah empat tahun, dengan nilai sisa Rp5.000.000
• 2014

6 b li k b b 8 000 000 i– 6 Jan.  Membeli truk baru sebesar Rp48.000.000 secara tunai.
– 1 Apr.  Menjual truk bekas seharga Rp15.000.000 (mencatat   penyusutan pada 

2013  untuk truk)
– 11 Jun.  Membayar garasi seharga untuk perbaikan lain‐lain untuk truk
– 31 Des. Mencatat   penyusutan untuk truk baru. Dengan estimasi nilai sisa 

senilai  Rp9.000.000 dan estimasi masa manfaat lima tahun.



• 2015
– 31 Des. Mencatat penyusutan untuk truk baru. Dengan

estimasi nilai sisa senilai Rp9.000.000 dan estimasi masa
manfaat lima tahun.
2 Okt M j l t k dib li d t l 6 J i 2014– x2 Okt. Menjual truk yang dibeli pada tanggal 6 Januari 2014,
seharga Rp16.750.000 (mencatat penyusutan pada 2014 untuk
truk.)

– 11 Jun Membayar garasi seharga untuk perbaikan lain‐lain11 Jun. Membayar garasi seharga untuk perbaikan lain lain
untuk truk.

– 31 Des. Mencatat penyusutan untuk truk yang tersisa. Dengan
estimasi nilai sisa senilai Rp12.000.000 dan estimasi masa
manfaat delapan tahun

• Intruksi
• Buatlah ayat jurnal untuk transaksi di atas dan jurnaly j j

penyesuaiannya.



• S 10‐6A Ayat  jurnal  amortisasi dan deplesi TJN. 4, 5
• Data terkait atas pembelian hak penebangan kayu dan   aset takberwujud 

l t h b j l b khi d 31 D b d l h b i b ik tselama tahun berjalan berakhir pada 31 Desember adalah sebagai berikut.
a. Hak penebangan kayu pada sebidang tanah dibeli dengan harga 

Rp1.600.000.000 pada tanggal 22 Februari. Estimasi banyaknya lembar 
kayu adalah 5.000.000 kaki. Selama tahun berjalan, 1.100.000 kaki 
lembar kayu dipotong dan dijual.

b. Pada tanggal 31 Desember,  perusahaan menentukan goodwill senilai 
Rp3.750.000.000 mengalami penurunan nilai.

c Biaya pemerintah dan hukum sebesar Rp6 600 000 000 muncul padac. Biaya pemerintah dan hukum sebesar Rp6.600.000.000 muncul pada 
tanggal 3 April untuk mendapatkan  hak paten dengan estimasi masa 
manfaat 12 tahun. Amortisasi dibuat untuk tiga‐perempat tahun.

Instruksi
1. Biaya pemerintah dan hukum sebesar Rp6.600.000.000 muncul pada 

tanggal 3 April untuk mendapatkan  hak paten dengan estimasi masa 
manfaat 12 tahun. Amortisasi dibuat untuk tiga‐perempat tahun.

2. Buatlah ayat  jurnal penyesuaian yang diminta untuk mencatat  y j p y y g
amortisasi atau deplesi untuk masing‐masing transaksi.

• 1. a. Rp352.000.000



Soal Seri BSoal Seri B
• S 10‐1B Mengalokasikan pembayaran dan penerimaan ke  akun  aset tetap TJN. 1
• Pembayaran dan penerimaan berikut ini berhubungan dengan tanah pengembangan tanah dan• Pembayaran dan penerimaan berikut ini berhubungan dengan tanah, pengembangan tanah, dan 

gedung yang diperoleh untuk digunakan dalam usaha   penjualan keramik. Penerimaan ditunjukkan 
dengan tanda bintang. 

a. Imbalan jasa yang dibayarkan ke pengacara untuk pencarian nama . . . . . . . . . . . . . . Rp  3.600.000
b. Biaya real estat yang diperoleh untuk lokasi pabrik: Tanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720.000.000

dGedung  . . . . . . . . . . . . . . ................. . .................... . . . 60.000.000
a. Imbalan jasa penemu dibayar ke agen real estat . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.400.000
b. Tunggakan pajak real estat di properti, diasumsikan oleh pembeli  . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.000
c. Imbalan jasa untuk arsitek dan teknisi untuk perencanaan dan pengawasan. . . . . . 75.000.000
d Biaya untuk menyingkirkan bangunan yang dibeli dengan tanah (b) 10 000 000d. Biaya untuk menyingkirkan bangunan yang dibeli dengan tanah (b)  . . . . . . . . . . . . . 10.000.000
e. Hasil dari   penjualan sisa bahan bangunan gedung lama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400.000*
f. Biaya mengisi dan meninggikan tanah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000.000
g. Premi polis asuransi satu tahun selama pembangunan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.400.000
h. Uang dipinjam untuk membayar kontraktor gedung . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 800.000.000*g p j y g g



a. Penilaian khusus dibayarkan ke kota untuk perpanjangan saluran air ke properti..... . 13.400.000
b Biaya memperbaiki kerusakan akibat angin badai selama pembangunan 3 000 000b. Biaya memperbaiki kerusakan akibat angin badai selama pembangunan . . . . . . . . . ....3.000.000
c. Biaya perbaikan akibat vandalisme selama pembangunan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000
d. Biaya penanaman pohon dan semak‐semak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000.000
e. Biaya membuat jalur dari batu untuk area parkir untuk konsumen  . . . . . . . . . . . . . . . 21.600.000
f. Biaya pemasangan lampu banjir di area parkir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000.000y p g p j p
g. Pembayaran dari  perusahaan asuransi untuk kerusakan akibat angin badai dan 
h. pengerusakan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................4.500.000*
i. Pembayaran gedung kepada kontraktor untuk gedung baru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000.000
j. Pengembalian premi polis asuransi (h) yang dibatalkan setelah 10 bulan . . . . . . . . . . 1.400.000*



Instruksi
1 M kk i i b d i k T h ( f t1. Masukkan masing‐masing pembayaran dan penerimaan ke Tanah (masa manfaat

tidak terbatas), Pengembangan Tanah (masa manfaat terbatas), atau Akun
Lainnya. Tunjukkan penerimaan dengan tanda bintang. Tunjukkan masing‐masing
pos dengan huruf dan sebutkan jumlahnya dalam format kolom sebagai berikut.

2. Hitung jumlah yang didebit ke Tanah, Pengembangan Tanah, dan Gedung.
3. Biaya yang dibebankan ke tanah, yang digunakan sebagai lokasi pabrik, tidak

akan disusutkan, sementara biaya yang dibebankan ke pengembangan tanah
akan disusutkan. Jelaskan penerapan konsep penyusutan tersebut yang
k l h b k b l kkelihatannya berkebalikan.

4. Apa akibat yang akan terjadi pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan
jika biaya mengisi dan meninggikan tanah sebesar Rp21.600.000 [pembayaran
(o)] tidak digolongkan dengan benar sebagai Pengembangan Tanah dan
bukannya Tanah? Pengembangan Tanah disusutkan lebih dari 10 tahun masabukannya Tanah? Pengembangan Tanah disusutkan lebih dari 10 tahun masa
manfaat dengan metode saldo menurun ganda.



• S 10‐2B Membandingkan metode penyusutan TJN. 2
(Spreadsheet)

• Pada tanggal 6 Januari 2014, PT Surabaya Baja membeli peralatan
pengemasan senilai Rp320.000.000. Peralatan tersebut diperkirakan
memiliki masa manfaat empat tahun, atau 20.000 jam operasi, dan
nilai sisa sebesar Rp35.000.000. Peralatan digunakan selama 7.200nilai sisa sebesar Rp35.000.000. Peralatan digunakan selama 7.200
jam sepanjang tahun 2014, 6.400 jam sepanjang tahun 2015, dan
4.400 jam pada tahun 2016, dan 2.000 jam di tahun 2017.

• Instruksi
1. Tentukan jumlah beban penyusutan untuk tahun‐tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016, dan 2017,
dengan menggunakan (a) metode garis lurus, (b) metode unit
produksi dan (c) metode saldo menurun ganda Tentukan jugaproduksi, dan (c) metode saldo menurun ganda. Tentukan juga
jumlah beban penyusutan selama empat tahun dengan
menggunakan masing‐masing metode. Berikut ini adalah format
kolom yang disarankan untuk mencatat jumlah beban
penyusutan.



1 Metode apa yang menghasilkan beban1. Metode apa yang menghasilkan  beban   
penyusutan tertinggi pada tahun 2014?

2 Metode apa yang menghasilkan penyusutan2. Metode apa yang menghasilkan   penyusutan 
paling besar selama 4 tahun masa manfaat  
peralatan?peralatan?

1. a. 2014: penyusutan garis lurus, 
R 71 250 000Rp71.250.000



• S 10‐3B Penyusutan dengan tiga metode; tahun parsial TJN. 2
(S d h t)(Spreadsheet)

• Pada tanggal 1 Oktober 2013, CV Karya Indah membeli peralatan
senilai Rp108.000.000. Peralatan tersebut diperkirakan memiliki
masa manfaat tiga tahun atau12 000 jam operasi dan nilai residumasa manfaat tiga tahun, atau12.000 jam operasi, dan nilai residu
sebesar Rp7.200.000. Peralatan digunakan selama 1.350 jam
sepanjang tahun 2013, 4.200 jam sepanjang tahun 2014, 3.650 jam
sepanjang tahun 2015, dan 2.800 jam pada tahun 2016.

• Instruksi
• Hitung jumlah beban penyusutan untuk tahun‐tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015, dan 2016,
dengan menggunakan (a) metode garis lurus (b) metode unitdengan menggunakan (a) metode garis lurus, (b) metode unit
produksi, dan (c) metode saldo menurun ganda. Bulatkan ke nilai
rupiah terdekat.



• S 10‐4B Penyusutan dengan dua metode;   penjualan  aset tetap TJN. 2, 3
• Peralatan ban vulkanisir yang diperoleh dengan biaya Rp110 000 000 padaPeralatan ban vulkanisir yang diperoleh dengan biaya Rp110.000.000 pada 

awal tahun fi skal, memiliki estimasi masa manfaat empat tahun dan 
estimasi nilai sisa sebesar Rp7.500.000. Manajer meminta informasi yang 
menyangkut  pengaruh penggunaan metode pilihan pada jumlah  beban   
penyusutan setiap tahun. Berdasarkan data yang disajikan untuk manajer,penyusutan setiap tahun. Berdasarkan data yang disajikan untuk manajer, 
metode saldo menurun ganda yang dipilih.  Pada minggu pertama tahun 
ke‐4, peralatan dijual dengan harga Rp18.000.000.

• Instruksi
1 Hit b b t t h t k i i t h l1. Hitung  beban   penyusutan tahunan untuk masing‐masing tahun selama 

masa manfaat lima tahun,  akumulasi   penyusutan pada akhir masing‐
masing tahun, dan nilai buku peralatan pada akhir masing‐masing tahun 
dengan menggunakan (a) metode garis lurus dan (b) metode saldo 

d B ik t i i d l h f t k l di k t kmenurun ganda. Berikut ini adalah format kolom yang disarankan untuk 
masing‐masing metode:

2. Buatlah ayat  jurnal untuk mencatat pertukaran.
3. Buatlah ayat  jurnal untuk mencatat   penjualan, asumsikan jika 

peralatan dijual senilai  Rp10.500.000 bukannya Rp18.000.000.



• S 10‐5B Transaksi  aset tetap, termasuk   penjualan TJN. 1, 2, 3
• Transaksi berikut ini,  jurnal penyesuaian, dan  jurnal penutup 

diselesaikan oleh CV Megah Furniture selama periode 3 tahun. 
Semuanya terkait dengan kegunaan peralatan pengiriman.  Metode 
saldo menurun ganda digunakansaldo menurun ganda digunakan.

• 2013
– 8 Jan. Membeli truk pengiriman bekas secara tunai sebesar 

Rp24.000.000.p
– 7 Mar. Membayar garasi Rp900.000 untuk mengganti oli, mengganti 

saringan oli, dan menyetel untuk truk
– 31 Des. Mencatat   penyusutan truk untuk tahun berjalan. Estimasi 

masa manfaat truk adalah empat tahun dengan nilai sisamasa manfaat truk adalah empat tahun, dengan nilai sisa 
Rp4.000.000.



• 2014
b l k b b– 9 Jan.  Membeli truk baru sebesar Rp50.000.000 secara tunai.

– 28 Feb. Membayar garasi sebesar Rp250.000 untuk menyetel mesin dan 
perbaikan kecil lainnya untuk truk bekas

– 30 Apr. Menjual truk bekas seharga Rp9.500.000 (mencatat   penyusutan 
untuk tahun 2013 untuk truk.)

– 31 Des. Mencatat   penyusutan untuk truk baru. Dengan estimasi nilai sisa 
senilai Rp12.000.000 dan estimasi masa manfaat delapan tahun.

• 2015
– 1 Sep. Membeli truk baru sebesar Rp58.500.000 secara tunai.
– 4 Sep. Menjual truk yang dibeli pada tanggal 9 Januari 2013, seharga 

Rp36.000.000  (mencatat   penyusutan pada 2014 untuk truk.)
– 31 Des Mencatat penyusutan untuk truk yang tersisa Dengan estimasi nilai31 Des.  Mencatat   penyusutan untuk truk yang tersisa. Dengan estimasi nilai 

sisa senilai Rp16.000.000 dan estimasi masa manfaat 10 tahun.

• Instruksi
B l h j l k k i di d j l i• Buatlah ayat  jurnal untuk transaksi di atas dan  jurnal penyesuaiannya.



• SS 10‐6B Ayat jurnal amortisasi dan deplesi TJNSS 10 6B Ayat  jurnal  amortisasi dan deplesi TJN. 
4, 5

• Data terkait atas pembelian hak penebangan kayuData terkait atas pembelian hak penebangan kayu 
dan   aset takberwujud selama tahun berjalan 
berakhir pada 31 Desember adalah sebagaiberakhir pada 31 Desember adalah sebagai 
berikut.

a. Pada tanggal 31 Desember, perusahaana. Pada tanggal 31 Desember,  perusahaan 
menentukan jika goodwill senilai 
Rp3.400.000.000 mengalami penurunan nilai.p g p



b. Biaya pemerintah dan hukum sebesar Rp4.800.000.000 muncul
d t l 30 S t b t k d tk h k tpada tanggal 30 September untuk mendapatkan  hak paten 

dengan estimasi masa manfaat delapan tahun. Amortisasi dibuat 
untuk seperempat tahun.

c Hak penebangan kayu di sebidang tanah dibeli dengan hargac. Hak penebangan kayu di sebidang tanah dibeli dengan harga 
Rp2.975.000.000 pada tanggal 4 Februari. Banyaknya lembar kayu 
diestimasi sebanyak 12.500.000 kaki. Selama tahun berjalan, 
4.150.000 kaki lembar kayu dipotong dan dijual.

• Instruksi
1. Hitung jumlah  beban  amortisasi atau deplesi tahun berjalan 

untuk masing‐masing transaksi di atas.
2 B l h j l i di i k2. Buatlah ayat  jurnal penyesuaian yang diminta untuk mencatat  

amortisasi atau deplesi untuk masing‐masing transaksi.
• b. Rp150.000.000



Kasus dan proyekKasus dan proyek

• KP 10‐1 Etika dan perilaku profesional dalam bisnisp p
• Joko WIjayanto, CPA, adalah seorang asisten pengawas
dari PT Mekar Solusindo. Di waktu senggangnya, Joko
j i k b li j k d l k kjuga menyiapkan pengembalian pajak dan melakukan
jasa akuntansi umum untuk klien. Sering kali Joko
melakukan jasa tersebut setelah jam kerja normalnya,j j j y
menggunakan komputer dan printer laser PT Mekar
Solusindo. Kadang‐kadang, klien akan meneleponnya
saat jam kerja normalsaat jam kerja normal.

• Diskusikan apakah Joko bekerja dengan sikap
profesional?



• KP 10‐2 Penyusutan finansial vs. pajak
• Berikut ini merupakan kutipan percakapan antara dua pegawai Mitra

Teknologi, Rama Budiman dan Sinta Wijaya. Rama adalah karyawan
utang usaha, dan Sinta adalah seorang kasir.
– Rama: Sinta, apakah saya dapat menanyakan pendapatmu tentang sesuatu?p y p y p p g
– Sinta: Tentu, Rama.
– Rama: Apakah kamu tahu Rita, staf pembukuan aset tetap?
– Sinta: Aku tahu dia, tapi aku tidak begitu mengenalnya. Kenapa?

Rama: Yah saya sedang berbicara dengannya pada saat makan siang Senin– Rama: Yah, saya sedang berbicara dengannya pada saat makan siang Senin
kemarin tentang bagaimana dia menyukai pekerjaannya dan lain‐lain. Kau
tahu, seperti biasanya…., dan dia menyinggung sesuatu tentang bagaimana
menyimpan dua set buku…., satu untuk pajak dan satu untuk laporan
keuangan. Itu bukan merupakan akuntansi yang baik, kan? Bagaimanag p y g , g
menurutmu?

– Sinta: Dua set buku? Tampaknya kurang tepat.
– Rama: Saya juga berpikiran demikian. Saya selalu diajarkan bahwa Anda harus

menggunakan generally accepted accounting principle (GAAP). Bagaimanagg g y p g p p ( ) g
mungkin ada dua set buku? Apa perbedaan di antara keduanya?

• Bagaimana Anda akan menanggapi Rama dan Sinta jika Anda ada di posisi
Rita?



• KP 10‐3 Berbelanja untuk truk pengirimanKP 10 3 Berbelanja untuk truk pengiriman
• Anda berencana membeli truk pengiriman untuk
digunakan dalam bisnis Anda selama tiga tahundigunakan dalam bisnis Anda selama tiga tahun.
Dalam kelompok 3 atau 4 orang, periksalah
pembelian dan pilihan penyewaan truk di dilerpembelian dan pilihan penyewaan truk di diler
lokal. Rangkumlah biaya pembelian vs.
penyewaan dan sebutkan faktor‐faktor lain yangp y y g
dapat membantu Anda dalam memutuskan
untuk membeli atau menyewa truk.



• KP 10‐4 Menerapkan hak paten, hak cipta, dan0 e e ap a a pate , a c pta, da
merek dagang (Proyek Internet)

• Proyek Kelompoky p
• Carilah di Internet dan periksalah prosedur untuk
menerapkan hak paten, hak cipta, dan merek
dagang. Anda mungkin akan menemukan
informasi yang tersedia di Wikipedia
(Wikipedia org) berguna untuk tujuan ini Siapkan(Wikipedia.org) berguna untuk tujuan ini. Siapkan
rangkuman ringkas untuk prosedurprosedur
tersebut.



• KP 10‐5 Perputaran  aset tetap: tiga industri
• Tabel berikut ini menunjukkan pendapatan dan rata‐rata  

aset tetap bersih untuk tahun  fi skal terbaru bagi tiga  
perusahaan yang berbeda dari tiga industri yang berbeda: 
ritel, manufaktur,  dan komunikasi.

U t k ti h t t k i t ta. Untuk setiap  perusahaan, tentukan rasio perputaran  aset 
tetap. Bulatkan ke dua tempat desimal.

b. Jelaskan rasio relatif   Alfamart terhadap dua  perusahaan 
l ilainnya.




