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BAB I 

Akuntansi terkait aset 
 

 

1.1. Definisi  

Berdasarkan kerangka dasar laporan keuangan, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh 

perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa 

depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. 

 

Dari definisi diatas dapat diketahui sebagai berikut: 

a. Adanya sumber daya yang dikuasai (sumber daya dapat berupa berwujud atau tidak 

berwujud), 

b. Sumber daya tersebut berasal dari peristiwa masa lalu (baik setoran modal, hutang 

atau laba hasil usaha), 

c. Sumber daya tersebut memberikan manfaat ekonomi dimasa depan yang akan 

diperoleh oleh perusahan. (dengan penggunaan sumber daya tersebut dalam usaha 

diharapkan dapat menghasilkan sumber daya berlebih lainnya yang kita sebut sebagai 

laba/keuntungan, dimana akumulasi keuntungan atau laba merupakan tambahan 

modal yang secara langsung meningkatkan nilai aset bersih perusahaan). 

 

 

Aset adalah komponen terbesar dalam laporan keuangan dan menjadi fokus pembaca laporan 

keuangan setelah pos laba rugi. Dengan melihat perkembangan aset yang dimiliki perusahaan 

seorang pembaca dapat menganalisa perkembangan perusahaan selain analisa laporan laba 

rugi perusahaan. 

 

Accounting equation atau persamaan dasar akuntansi adalah model yang menyatakan bahwa 

total aset adalah ekuivalen dengan jumlah kewajiban ditambah dengan jumlah modal. (Aset = 

Liabilitas + Ekuitas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga total aset merupakan cakupan seluruh sumber daya baik yang berasal dari setoran 

modal (termasuk akumulasi laba) dan hutang selama perusahaan menjalankan usahanya. 

Asset Liabilitas Modal pemegang saham = + 
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1.2. Komponen aset dalam laporan keuangan  

Besarnya komponen aset dalam laporan keuangan dapat digambarkan pada laporan keuangan 

berikut: 

 

PT INDONESIA Tbk 

DAN ENTITAS ANAK 

 

Laporan Posisi Keuangan 

Konsolidasian 

31 Desember 2017 dan 2016 

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 

 

 Cat 31 Desember 

2017 

31 Desember 

2016 

    

Aset     

    

Aset Lancar    

Kas dan setara kas 7 17.928 34.062 

Piutang usaha  8 19.419 18.294 

Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui 

laporan laba rugi 

9 11.820 7.972 

Instrumen keuangan derivative 10 1.069 951 

P 11 1.950 - 

Persediaan  12 24.700 18.182 

Biaya dibayar dimuka   1.250 1.106 

Pajak dibayar dimuka 13a 218 137 

Aset lancar lain-lain  1.946 613 

  80.300 81.317 

    

Aset kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual 14 3.333 - 

  83.633 81.317 

    

Aset tidak lancar    

Piutang non usaha 8 2.342 848 

Instrumen keuangan derivative  10 395 245 

Aset keuangan tersedia untuk dijual 11 17.420 14.910 

Investasi pada entitas asosiasi 15 13.373 13.244 

Ventura bersama 16 5.276 3.809 

Aset pajak tangguhan 13d - - 

Aset tetap 18 164.097 101.610 

Aset tak berwujud 19 26.598 21.597 

Aset tidak lancar lainnya  1.904 2.447 

  231.405 158.710 

Jumlah aset  315.038 240.027 
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Secara ringkas definisi dan penjelasan komponen aset tersebut diatas sebagai berikut: 

 

Akun Definisi & Penjelasan 

Aset/Asset  Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dimasa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. 

(KDPPLK par 49.a) 

Aset lancar/Current asset  Aset yang masa manfaatnya tidak lebih dari satu periode 

akuntansi (satu tahun buku) 

Kas & setara kas/Cash & Cash 

Equivalent 

Uang yang dimiliki perusahaan dan sumber daya lain yang 

memiliki kesetaraan dengan kas. 

Piutang/Account receivable Hak perusahaan yang timbul dari transaksi serah terima jasa 

atau barang yang berasal dari transaksi penjualan. 

Aset keuangan/Financial asset  Hak Kontraktual untuk menerima sejumlah kas dimasa 

depan 

Instrumen keuangan 

derivatif/Derivative financial 

instrument  

Instrumen yang menimbulkan hak dan kewajiban yang 

mengakibatkan pemindahan antar pihak – pihak yang 

terkait dengan instrumen keuangan derivatif tersebut atas 

satu atau lebih risiko keuangan yang melekat pada 

instrumen keuangan utama. (PSAK 50 PP16) 

Aset keuangan tersedia untuk 

dijual/Available-for-sale 

financial assets  

Hak Kontraktual untuk menerima sejumlah kas dimasa 

depan yang dikategorikan sebagai aset keuangan tersedia 

untuk dijual (AFS) dimana keuntungan dan kerugiannya 

dicatat sebagai bagian dari penghasilan komprehensif 

lainnya (other comprehensive income). (PSAK 50) 

Aset keuangan diukur pada 

nilai wajar melalui laporan 

laba rugi/Fair Value to Profit 

Loss financial assets  

Hak Kontraktual untuk menerima sejumlah kas dimasa 

depan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba 

rugi (FVTPL) dimana keuntungan dan kerugiannya dicatat 

sebagai bagian dari laporan laba rugi (PL). (PSAK 50) 

Persediaan/Inventory  Aset perusahaan yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan 

usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam 

perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan / 

supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau 

pemberian jasa. (PSAK 14 par 06) 

Biaya dibayar 

dimuka/Prepayment 

Hak kontraktual perusahaan atas suatu manfaat yang belum 

digunakan oleh perusahaan. 

Pajak dibayar dimuka/Prepaid 

taxes 

Pembayaran dimuka dari suatu kewajiban perpajakan yang 

diharuskan oleh undang-undang perpajakan yang dapat 

dimanfaatkan atau terealisasi dimasa depan, baik melalui 

restitusi, kompensasi atau pengkreditan. 

Aset lancar lainnya/Other 

current asets 

Aset lainnya yang memiliki umur manfaat kurang dari satu 

periode akuntansi (satu tahun buku) 

Aset atas kelompok lepasan 

yang dimiliki untuk 

dijual/Assets of disposal group 

classified as held for sale  

Aset atau kelompok aset yang akan direalisasikan bukan 

dari proses pemanfaatan tetapi melalui penjualan yang telah 

direncanakan secara formal oleh perusahaan melalui proses 

tersebut tidak dapat dibatalkan (highly probable). (PSAK 

58 par 06) 
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Akun Definisi & Penjelasan 

Aset tidak lancar/Non current 

assets 

Aset yang masa manfaatnya lebih dari satu periode 

akuntansi (satu tahun buku) 

Investasi pada entitas 

asosiasi/Investment in 

associates  

Penyertaan modal pada satu entitas ekonomi yang memiliki 

pengaruh signifikan dalam modal dan operasi perusahaan. 

(secara kuantitatif penyertaan modal saham >20%<50%; 

sedangkan secara kualitatif, pemegang saham memiliki 

pengaruh yang signifikan yang digambarkan dalam 

perwakilan direksi dalam entitas asosiasi). (PSAK 15) 

Investasi pada ventura 

bersama/Investment in joint 

venture  

Penyertaan modal pada satu entitas ekonomi yang memiliki 

kendali bersama (secara kuantitatif penyertaan modal 

saham sebesar 50% dari keseluruhan modal disetor; secara 

kualitatif tiap pemegang saham memiliki kendali bersama 

tanpa dominasi salah satu pemegang saham). (PSAK 15) 

Aset pajak tangguhan/Deferred 

tax assets  

Jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada 

periode masa depan sebagai akibat adanya (a) perbedaan 

temporer dapat dikurangkan (b) akumulasi rugi pajak belum 

dikompensasi (c) akumulasi kredit pajak belum 

dimanfaatkan, dalam hal peraturan pajak mengizinkan. 

(PSAK 46 par 05) 

Aset tetap/Property plant and 

equipments  

Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam 

produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk 

direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan 

administratif, dan diharapkan digunakan selama lebih dari 

satu periode. (PSAK 16 par 06) 

Aset tidak berwujud/Intangible 

assets  

Aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. (PSAK 

19 par 08) 

Aset tidak lancar lainnya/Other 

non-current assets  

Aset lainnya yang memiliki umur manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi (satu tahun buku). (PSAK 50) 
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1.3. Aset dalam peta standar akuntansi keuangan  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aset tidak lancar Aset lancar 

PSAK 50, 55 & 60 

Kas & setara kas 

Piutang usaha 

Aset keuangan AFS 

Instrumen Derivatif 

Aset keuangan FVTPL 

Biaya dibayar dimuka 

Aset lainnya. 

 

Instrument keuangan  

PSAK 50, 55 & 60 

Piutang non usaha 

Aset keuangan AFS 

Instrumen Derivatif 

Aset keuangan FVTPL 

Aset lainnya. 

 

Instrument keuangan  

Aset 

Persediaan PSAK 14 

Pajak dibayar dimuka 

PSAK 46 

Aset atas kelompok 

lepasan yang dimiliki 

untuk dijual  

PSAK 58 

Investasi entitas asosiasi 

 & Ventura bersama  

PSAK 15 

Aset pajak tangguhan  

PSAK 46 

Aset tetap PSAK 16 

Aset tak berwujud  

PSAK 19 

Investasi properti 

PSAK 13 

Sewa pembiayaan 

 PSAK 30 

Sewa operasi PSAK 30 
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1.4. Latihan & Soal  

 

1. Akuntansi terkait dengan persediaan diatur dalam PSAK? 

a. PSAK 16 

b. PSAK 13 

c. PSAK 14 

d. PSAK 19 

 

2. Akuntansi terkait dengan aset tetap diatur dalam PSAK? 

a. PSAK 16 

b. PSAK 13 

c. PSAK 14 

d. PSAK 19 

 

3. Manakah pernyataan ini yang salah terkait dengan jenis-jenis instrument keuangan? 

a. Kas & setara kas 

b. Instrument derivative 

c. Aset keuangan FVTPL 

d. Persediaan  

 

4. Salah satu pemegang saham dapat memberikan perwakilan direksi pada sebuah entitas 

investasi nya dimasukkan sebagai kategori investasi apakah? 

a. Instrument keuangan  

b. Instrument ekuitas 

c. Investasi pada anak perusahaan  

d. Investasi pada afiliasi/asosiasi 

 

5. Aset pajak tangguhan diatur dalam PSAK ? 

a. PSAK 15  

b. PSAK 50 

c. PSAK 40 

d. PSAK 46 

 

6. Aset tidak berwujud diatur dalam PSAK ? 

a. PSAK 16 

b. PSAK 13 

c. PSAK 14 

d. PSAK 19 

 

7. Properti investasi diatur dalam PSAK ? 

a. PSAK 16 

b. PSAK 13 

c. PSAK 14 

d. PSAK 19 
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8. Yang membedakan aset tetap dengan aset tak berwujud adalah? 

a. Memiliki manfaat dimasa depan 

b. Wujud fisik 

c. Harga perolehan dapat diukur dengan andal 

d. Metode penyusutan. 

 

9. Yang membedakan aset tetap dengan properti investasi adalah? 

a. Memiliki manfaat dimasa depan 

b. Tanah dan bangunan untuk memperoleh penghasilan dari sewa dan penggunaan 

sendiri 

c. Harga perolehan dapat diukur dengan andal  

d. Wujud fisik  

 

10. Akuntansi terkait dengan sewa diatur dalam PSAK? 

a. PSAK 15 

b. PSAK 50  

c. PSAK 30 

d. PSAK 46 
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BAB II 

Aset Tetap 
 

2.1. Definisi (PSAK 16 par 06) 

 

Aset tetap/Property plant and equipments adalah aset berwujud yang : 

a. dimiliki untuk digunakan atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada 

pihak lain, atau untuk tujuan administrative; dan  

b. diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

 

Biaya perolehan/Acquisition cost adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai 

wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan 

atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika 

pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain, contohnya PSAK 

53: Pembayaran berbasis saham. 

 

Jumlah tercatat/Carrying value adalah jumlah suatu aset diakui setelah dikurangi akumulasi 

penyusustan dan akumulasi rugi penurunan nilai. 

 

Jumlah terpulihkan/Recoverable amount adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar 

dikurangi biaya untuk menjual (fair value less cost to sale) dan nilai pakainya (value in use). 

 

Jumlah tersusutkan/Depreciated value adalah biaya perolehan aset, atau jumlah lain yang 

merupakan pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya. 

 

Nilai wajar/Fair value adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga 

yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku 

pasar pada tanggal pengukuran (PSAK 68:Pengukuran nilai wajar) 

 

Nilai residu/Residual value dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas saat 

ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset tersebut 

mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya. 

 

Nilai spesifik entitas/Specific value of entity adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan 

entitas timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan dan dari pelepasan aset tersebut 

pada akhir umur manfaatnya atau diharapkan terjadi ketika penyelesaian liabilitas. 

 

Penyusutan/Depreciation adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset selama umur 

manfaatnya. 

 

Rugi penurunan nilai/Impairment loss adalah jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah 

tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. 

 

Umur manfaat/Useful life adalah: 

a. periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas; atau 

b. jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh dari aset 

entitas. 
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Contoh pemahaman definisi. 

 

PT AAA membeli sebuah mesin pembuat busa (foam) pada tanggal 15 Januari 2017 dengan 

rincian sebagai berikut: 

 Biaya pembelian mesin  IDR 700.000.000 

 Bea masuk    IDR 50.000.000 

 Biaya pengiriman   IDR 15.000.000 

 Biaya instalasi   IDR 10.000.000 

 Pajak pertambahan nilai  IDR 70.000.000 

Dari biaya tersebut diatas PT AAA mencatat biaya perolehan sebesar IDR 775.000.000 (PPN 

tidak termasuk karena dapat dikreditkan). 

 

Manajemen melakukan estimasi yang diperlukan untuk mengukur pengakuan aset tersebut 

sebagai berikut: 

 Nilai sisa aset setelah disusutkan (residual) diperkirakan sebesar IDR 7.000.000 (nilai 

ini berasal nilai scrap mesin jika tidak digunakan lagi dikalikan dengan berat mesin 

tersebut). 

 Para insinyur di pabrik memperkirakan aset tersebut dapat digunakan sampai dengan 

10 tahun penggunaan (Umur ekonomis) atau setara dengan 1.000.000 unit hasil 

produksi. 

 

Manajemen akan melakukan reviu secara periodic terhadap aset tersebut di setiap 3 tahun 

penggunaan untuk memastikan penggunaan asumsi manajemen sesuai dengan fakta manfaat 

penggunaan aset tersebut. Manajemen menggunakan asumsi reviu periodic selama 3 tahun 

dikarenakan manajemen berasumsi perubahan nilai aset akan mungkin signifikan setelah 

pengunaan selama 3 tahun (dibawah 3 tahun belum ada perubahan signifikan atas aset tsb). 

 

Pada reviu periodik pertama (di tahun 2020) tidak ditemukan indikasi penurunan nilai atas 

aset tersebut. 

 

Pada reviu periodic kedua pada tanggal 15 Januari 2023 manajemen melakukan reviu 

periodic dengan rincian sebagai berikut: 

 

Biaya perolehan (acquisition cost)    IDR 775.000.000 

Nilai residual (residual value)      (IDR 7.000.000) 

Jumlah tersusutkan (depreciated value)   IDR 768.000.000 

Umur ekonomis (Useful life)       10 tahun  

Biaya penyusutan per tahun (IDR 768 juta / 10 tahun) IDR 76.800.000  

 

Nilai buku mesin sampai dengan 15 Januari 2023 (6 tahun penggunaan): 

Biaya perolehan       IDR 775.000.000 

Akumulasi penyusutan s/d 15 Januari 2023            (IDR 460.800.000) 

 Nilai buku (Carrying value)    IDR 314.200.000 

 

Nilai wajar (fair value) aset (sesuai dengan nilai pasar)  IDR 250.000.000 

Biaya penjualan jika aset dijual       (IDR 5.000.000) 

Nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual   IDR 245.000.000 
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Contoh pemahaman definisi (lanjutan). 

 

Jika perusahaan melakukan sewa atas aset tersebut nilai sewa aset tersebut selama sebulan 

sebesar IDR 5.000.000 atau setara dengan nilai penggunaan (value in use) IDR 240.000.000 

selama 4 tahun (sisa umur ekonomis aset). 

 

Dari asumsi nilai wajar aset setelah dikurangi biaya menjual dibandingkan dengan nilai 

penggunaan (value in use) diperoleh nilai terpulihkan (recoverable amount) sebesar IDR 

245.000.000 (yang mana lebih besar antara value in use dengan nilai wajar aset setelah 

dikurangi biaya untuk menjual). 

 

Dari reviu periodic yang dilakukan oleh manajemen diketahui bahwa aset perusahaan 

terindikasi terjadi penurunan nilai karena nilai buku tercatat (carrying value) lebih besar 

dibandingkan dengan nilai terpulihkan (recoverable amount) dengan perhitungan dan jurnal 

pencatatannya sebagai berikut: 

 

Nilai buku: 

Biaya perolehan (Acquisition cost)      IDR 775.000.000 

Akumulasi penyusutan (Accumulated depreciation)                         (IDR 460.800.000) 

Nilai buku (Carrying value)       IDR 314.200.000 

 

Nilai terpulihkan: 

Nilai wajar dikurangi biaya penjualan (Net sales price less cost to sell) IDR 245.000.000 

Nilai penggunaan (Value in use)      IDR 240.000.000 

Nilai terpulihkan (Recoverable amount) – mana yang lebih tinggi   IDR 245.000.000 

 

Terdapat indikasi penurunan nilai pada saat carrying value > recoverable amount 

 

Nilai buku IDR 314.200.000 > Nilai terpulihkan IDR 245.000.000  

Rugi penurunan nilai IDR 69.200.000 

 

(Dr) Biaya penurunan nilai aset tetap    IDR 69.200.000 

 (Cr) Akumulasi penurunan nilai aset tetap     IDR 69.200.000 

(jurnal penurunan nilai aset ketika diketahui terindikasi terjadi penurunan nilai) 

 

Nilai tercatat aset tetap mesin menjadi sebagai berikut: 

 

Biaya perolehan (Acquisition cost)      IDR 775.000.000 

Akumulasi penyusutan (Accumulated depreciation)                         (IDR 460.800.000) 

Akumulasi penurunan nilai (Accumulated impairment)                     (IDR 69.200.000) 

Nilai buku (Carrying value)       IDR 245.000.000 

 

Note: Biaya penurunan nilai aset tetap senilai IDR 69.200.000 subjek koreksi positif fiskal  

temporer tahun berjalan. 
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2.2. Permasalahan dalam aset tetap 

 

Permasalahan dalam aset tetap dapat digambarkan dalam table berikut: 

Permasalahan aset tetap 

1. Pengakuan awal  

a. Biaya perolehan awal dan komponennya 

b. Biaya setelah perolehan awal 

2. Pengukuran setelah pengakuan awal  

a. Model biaya perolehan / Cost model  

b. Revaluasi model / Revaluation model (proposional dan eliminasi) 

3. Reviu periodik atas estimasi manajemen. 

a. Metode penyusutan  

b. Masa manfaat  

c. Nilai residual  

4. Pertukaran aset  

a. Terdapat subtansi komersial (laba rugi diakui) 

b. Tidak terdapat subtansi komersial (laba rugi tidak diakui) 

5. Penurunan nilai aset  

a. Impairment = Carrying value > Recoverable amount 

b. Recoverable amount = yang mana lebih besar dari (Fair value less cost to sales VS 

Value in use) 

 

2.2.1 Pengakuan awal aset tetap (PSAK 16 par 07) 

 

Biaya perolehan aset tetap diakui (prinsip pengakuan) sebagai aset jika dan hanya jika: 

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

tersebut (future benefit); dan  

b. Biaya perolehannya dapat diukur dengan andal (measurable). 

 

Dari penjelasan diatas diperoleh kata kunci untuk pengakuan perolehan aset tetap yaitu future 

benefit dan measurable. Sehingga dapat disimpulkan setiap pengeluaran sumber daya 

perusahaan yang memiliki future benefit yang measurable dapat diakui sebagai aset tetap. 

 

Contoh pemahaman pengakuan awal. 

PT AAA melakukan pembelian atas aset selain tanah dan bangunan yang teridentifikasi 

memiliki wujud fisik berupa peralatan pabrik dengan nilai IDR 50 juta yang akan dibayar 

dalam jangka waktu 30 hari dan dilakukan pembayaran secara transfer via Bank BCA atas 

nama PT AAA (kebijakan perusahaan atas pengakuan aset tetap adalah pembelian aset 

dengan nilai lebih dari IDR 5 juta). Atas transaksi ini PT AAA mengakui aset atas 

pengeluaran sumber daya yang memiliki future benefit yang measurable sebagai berikut: 

 

Dr. Aset tetap – Peralatan pabrik  IDR 50.000.000 

Dr. Pajak pertambahan nilai (PPN)  IDR   5.000.000 

 Cr. Account payable       IDR 55.000.000 

(jurnal saat barang dan invoice diterima) 

 

Dr. Account payable     IDR 55.000.000 

 Cr. Bank BCA – PT AAA     IDR 55.000.000 

 (jurnal pembayaran hutang atas pembelian aset tetap) 
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2.2.1.A   Biaya perolehan awal dan komponennya 

 

Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika 

pembayaran ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara 

biaya tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali 

beban bunga tersebut dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26: Biaya pinjaman. 

 

Setelah pengeluaran sumber daya dari perusahaan masuk kriteria pengakuan sebagai aset 

tetap, pengukuran atas pengakuan aset tetap tersebut diukur pada biaya perolehannya. 

 

Elemen biaya perolehan (PSAK 16 par 16): 

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

dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lainnya. (Acquisition cost except 

creditable tax) 

b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi 

dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan 

intensi manajemen. (Direct attribution costs) 

c) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi 

aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai 

konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk 

memproduksi persediaan selama periode tersebut. (Restoration obligation) 

 

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung (Direct attribution costs) adalah  

a) Biaya imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 24: Imbalan kerja) yang 

timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap; 

b) Biaya penyiapan lahan untuk pabrik; 

c) Biaya penanganan dan penyerahan awal; 

d) Biaya instalasi dan perakitan; 

e) Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil neto 

penjualan setiap produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut 

(seperti contoh hasil dari peralatan yang sedang diuji); dan  

f) Fee professional. 

 

Contoh biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap adalah: 

a) Biaya pembukaan fasilitas baru; 

b) Biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi); 

c) Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelas pelanggan baru (termasuk 

biaya pelatihan staff); 

d) Biaya administrasi dan biaya overhead umum lain; 

e) Biaya yang terjadi ketika aset telah mampu beroperasi sesuai dengan intensi 

manajemen namum belum digunkana atau masih beroperasi di bawah kapasitas 

penuh; 

f) Kerugian awal operasi, seperti ketika permintaan terhadap output masih rendah; dan  

g) Biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas. 
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Pengakuan biaya dalam jumlah tercatat aset tetap dihentikan ketika aset tetap tersebut berada 

pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunkana sesuai dengan intensi 

manajemen. 

 

 

 

 

 

 

Contoh perolehan awal dan komponen aset tetap   

PT AAA bergerak di bidang kontruksi, akan membangun kantor di Cikarang untuk usahanya, 

proyek pembangunan kantor baru ini mengikutsertakan karyawan internal perusahaan dengan 

total karyawan yang dikaryakan untuk pembangunan kantor baru sebanyak 30 orang 

karyawan (level operator sampai manager), proyek ini direncanakan dimulai tanggal 1 

Januari 2017 dan akan selesai 31 Desember 2020 (empat tahun pembangunan) dengan rincian 

perencanaan biaya sebagai berikut: 

 

Biaya perolehan tanah     IDR 5.000.000.000 

Biaya pembongkaran bangunan lama   IDR      99.000.000 

Biaya keruk dan pematangan tanah    IDR    250.000.000 

Biaya kontruksi bangunan (sudah termasuk gaji karyawan yang dikaryakan) 

a) Tahun pertama  IDR 1.200.000.000  

b) Tahun kedua   IDR 1.450.000.000 

c) Tahun ketiga   IDR 1.570.000.000 

d) Tahun keempat IDR 2.300.000.000 

 

Karena tidak adanya karyawan yang cukup kompeten untuk desain kantor baru, perusahaan 

melakukan kontrak jasa dengan pihak konsultan desain interior & eksterior dengan nilai 

kontrak tetap IDR 500.000.000. 

 

Seluruh pembangunan gedung baru tidak menggunakan sumber dana pinjaman dari pihak 

manapun karena PT AAA telah membuat provisi anggaran perolehan aset dari tahun 

sebelumnya. 

 

Pendapatan atas penjualan puing bangunan lama IDR 25.000.000 dan biaya pengurusan 

SHGB saat perolehan tanah IDR 1.000.000.000 yang berlaku selama 30 tahun dan dapat 

diperpanjang setiap 30 tahun. 

 

Pada akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 diperoleh laporan aktuarial atas karyawan 

tetap yang dikaryakan untuk pembangunan gedung kantor sebagai berikut: 

 

Keterangan Tahun Jumlah (IDR) 

Imbalan kerja – manfaat pasti 2017 150.000.000 

Imbalan kerja – manfaat pasti 2018 165.000.000 

Imbalan kerja – manfaat pasti 2019 181.500.000 

Imbalan kerja – manfaat pasti 2020 199.650.000 

Total  696.150.000 

 

 

Tgl aset 

diperoleh 

Tgl aset siap digunakan 

sesuai intensi 

manajemen 

Acquisition costs + Direct attribution costs + Restoration obligation 
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Contoh perolehan awal dan komponen aset tetap (lanjutan)  

 

Pada proses pembangunan, dikarenakan terbatasnya lokasi PT AAA menyewa tanah 

disebelah lokasi pembangunan untuk menyimpan bahan bangunan yang akan digunakan 

selama masa pembangunan dengan nilai sewa selama 4 tahun IDR 500.000.000 dengan syarat 

perjanjian sewa bahwa lokasi tersebut harus dikembalikan seperti kondisi semula ketika PT 

AAA telah selesai pembangunan gedung kantor baru nya. Biaya restorasi tersebut diestimasi 

sebesar IDR 300.000.000 pada tahun ke empat dengan estimasi suku bunga 7,5%. Alokasi 

biaya sewa diasumsikan 25% tanah dan 75% bangunan. 

 

Pada tanggal yang telah direncanakan gedung baru kantor PT AAA telah selesai. Untuk 

merayakan gedung kantor baru serta mempromosikan bisnis perusahaan PT AAA melakukan 

perayaan kantor baru dengan mengundang seluruh perusahaan di sekitar kawasan industry 

Cikarang berserta para partner bisnis PT AAA (Supplier dan Konsumen) yang acara tersebut 

dilaksanakan pada 2 Januari 2021. Total biaya perayaan tersebut IDR 350.000.000. 

 

Berdasarkan contoh tersebut diatas total biaya perolehan gedung adalah sebagai berikut: 

Biaya perolehan tanah     IDR 5.000.000.000 

Biaya pembongkaran bangunan lama   IDR      99.000.000 

Biaya keruk dan pematangan tanah    IDR    250.000.000 

Pendapatan lain (penjualan puing)   (IDR    25.000.000) 

Perolehan SHGB     IDR 1.000.000.000 

Imbalan kerja manfaat pasti (tahun pertama)  IDR    150.000.000 

Sewa tanah (25% dari total)    IDR    125.000.000 

 Biaya perolehan tanah       IDR6.599.000.000 

 

Biaya kontruksi bangunan    IDR 6.520.000.000 

Fee professional      IDR    500.000.000 

Imbalan kerja manfaat pasti selama pembangunan IDR    546.150.000 

Sewa tanah (75% dari total)    IDR    375.000.000 

 Biaya perolehan bangunan      IDR7.941.150.000 

 

Total biaya perolehan tanah & bangunan sebelum kewajiban restorasi       IDR14.540.150.000 

 
Estimasi biaya restorasi 300.000.000 

Estimasi periode    3 tahun 

Bunga setara pinjaman   7,5% 

Nilai kini   0,805 

Pengukuran awal  241.488.170,85 

 

Jurnal ! 

 

(Dr) Tanah   60.372.042,71 

(Dr) Bangunan            181.116.128,14 

 (Cr) Kewajiban restorasi     241.488.170,85 

(jurnal untuk pengakuan awal kewajiban restorasi) 
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Pengukuran setelah pengakuan awal 

 

Nilai estimasi (awal) Tahun Biaya diamortisasi Nilai buku 

241.488.170,85 1 18.111.612,81 259.599.783,67 

259.599.783,67 2 19.469.983,78 279.069.767,44 

279.069.767,44 3 20.930.232,56 300.000.000,00 

  58.511.829,15  

 

Biaya restorasi yang dikapitalisasikan pada tanah        IDR   60.372.043 

Biaya restorasi yang dikapitalisasikan pada bangunan    IDR 181.116.128 

Total biaya/kewajiban restorasi       IDR 241.488.171 

 

Biaya diarmotisasi atas kewajiban restorasi pada tahun berikutnya dicatat sebagai biaya 

bunga (Dr) dan kewajiban restorasi (Cr) 

 

2.2.1.B   Biaya setelah perolehan awal  

 

Biaya selanjutnya (PSAK 16 par 12) 

 

Sesuai dengan prinsip pengakuan diatas, entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari – hari 

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

rugi pada saat terjadinya. 

 

Entitas mengakui biaya penggantian komponen aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap 

ketika biaya tersebut terjadi jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria pengakuan. Jumlah 

tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan 

penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 16 par 67-72. 

 

Berbeda dengan komponen aset tetap lainnya pengecualian diperlakukan untuk perpanjangan 

perolehan hak guna bangunan yang diatur tersendiri pada ISAK 25 : Hak atas tanah. 

 

Contoh pemahaman biaya selanjutnya setelah perolehan awal. 

 

PT AAA memiliki mesin vacuum produksi dengan nilai perolehan IDR 700.000.000 dengan 

estimasi manajemen rinci sebagai berikut: 

Nilai residual:   IDR 10.000.000 

Umur ekonomis:  5 tahun  

Metode penyusutan:  Garis lurus 

Mesin tersebut diperoleh pada 1 Januari 2015 dengan nilai buku (Carrying value) pada 

tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut: 

Harga perolehan (Acquisition cost)    IDR 700.000.000 

Akumulasi penyusutan (Accumulated depreciation)           (IDR 414.000.000) 

 Nilai buku (Carrying value)    IDR 286.000.000 

 

Pada akhir tahun 2017 ditemukan terdapat kerusakan komponen dinamo mesin vacuum yang 

memerlukan pergantian spare part, nilai komponen dinamo mesin tersebut senilai 10% dari 

total nilai mesin (berdasarkan asumsi enginner perusahaan). PT AAA membeli komponen 

baru dengan nilai IDR 95.000.000 (sudah termasuk ongkos pasang).  
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Berdasarkan peristiwa tersebut diatas PT AAA mengakui, mengukur dan mencatat transaksi 

biaya selanjutnya setelah perolehan awal sebagai berikut: 

 

 Pengakuan. 
Berdasarkan PSAK 16 par 07, pembelian dinamo mesin tersebut masuk kriteria 

pengakuan aset tetap yaitu future benefit & measurable. Terdapat manfaat dimasa 

depan atas penggantian komponen mesin tersebut dan biaya perolehannya dapat 

diukur dengan andal. Sehingga PT AAA mengakui biaya penggantian komponen 

tersebut sebagai komponen aset tetap mesin. 

 

 Pengukuran dan pencatatan. 

PT AAA mengukur biaya selanjutnya atas pembelian pergantian komponen mesin 

sebagai berikut: 

 

Harga perolehan (Acquisition cost)    IDR 700.000.000 

Tambahan pergantian komponen (Replacement cost) IDR   95.000.000 

Pelepasan komponen (Disposal cost) – 10% dari total        (IDR   70.000.000) 

Akumulasi penyusutan (Accumulated depreciation)           (IDR 414.000.000) 

  Nilai buku (Carrying value)    IDR 311.000.000 

 
Perlakuan selanjutnya adalah bagaimana manajemen menilai pergantian komponen 

mesin tersebut apakah menambah kapasitas mesin atau memperpanjang umur 

ekonomis mesin. Berikut adalah perlakuan akuntansi terhadap dua hal tersebut. 

 

a. Pergantian komponen menambah kapasitas mesin 

 

Harga perolehan awal   IDR 700.000.000 

Pergantian komponen  IDR   95.000.000 

Pelepasan komponen            (IDR  70.000.000) 

Akumulasi penyusutan            (IDR 414.000.000)   

Nilai buku    IDR 311.000.000 

 

(Dr) Mesin     IDR 95.000.000 

  (Cr) Bank/Kas     IDR 95.000.000 

(Jurnal atas pergantian komponen mesin) 

 

Biaya penyusutan setelah pergantian komponen  

 

Harga perolehan awal   IDR 700.000.000 

Nilai residual    (IDR   10.000.000) 

Nilai disusutkan       IDR 690.000.000 

Pergantian komponen     IDR   95.000.000 

Pelepasan komponen               (IDR  70.000.000) 

Akumulasi penyusutan               (IDR 414.000.000)  

Nilai disusutkan setelah pergantian komponen  IDR 301.000.000 

Biaya penyusutan per tahun  

(sisa umur ekonomis 2 tahun)    IDR 150.500.000 

 

Selisih IDR 10 juta 

adalah nilai residual 
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Contoh pemahaman biaya selanjutnya setelah perolehan awal (lanjutan). 

 

(Dr) Biaya penyusutan mesin   IDR 150.500.000 

  (Cr) Akumulasi penyusutan mesin     IDR 150.500.000 

(jurnal penyusutan mesin setelah pergantian komponen) 

 

Nilai buku tahun pertama setelah reparasi 31 Desember 2018: 

 

Harga perolehan (Acquisition cost)    IDR 725.000.000 

Akumulasi penyusutan (Accumulated depreciation)           (IDR 564.500.000) 

   Nilai buku (Carrying value)    IDR 160.500.000 

 

b. Pergantian komponen memperpanjang umur ekonomis aset 

 

Harga perolehan awal     IDR 700.000.000 

Pelepasan komponen             (IDR   70.000.000) 

Akumulasi penyusutan setelah reparasi          (IDR 319.000.000)   

Nilai buku      IDR 286.000.000 

 

(Dr) Akumulasi penyusutan mesin IDR 95.000.000 

  (Cr) Bank/Kas      IDR 95.000.000 

(Jurnal atas pergantian komponen mesin) 

 

Biaya penyusutan setelah pergantian komponen  

 

Harga perolehan awal   IDR 700.000.000 

Nilai residual    (IDR   10.000.000) 

Nilai disusutkan       IDR 690.000.000 

Pelepasan komponen              (IDR   70.000.000) 

Nilai disusutkan setelah reparasi     IDR 620.000.000 

 

Akumulasi penyusutan               (IDR 414.000.000)  

Pergantian komponen     IDR   95.000.000 

Akumulasi penyusutan setelah reparasi            (IDR 319.000.000) 

 

Nilai disusutkan setelah pergantian komponen  IDR 301.000.000 

Biaya penyusutan per tahun  

(sisa umur ekonomis menjadi 3 tahun)   IDR 100.333.333 

 

(Dr) Biaya penyusutan mesin   IDR 100.333.333 

  (Cr) Akumulasi penyusutan mesin     IDR 100.333.333 

(jurnal penyusutan mesin setelah pergantian komponen) 

 

Nilai buku tahun pertama setelah reparasi 31 Desember 2018: 

 

Harga perolehan (Acquisition cost)    IDR 630.000.000 

Akumulasi penyusutan (Accumulated depreciation)            (IDR 419.333.333) 

   Nilai buku (Carrying value)    IDR 210.666.667 
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2.2.2.  Pengukuran setelah pengakuan awal (PSAK 16 par 29 – 42) 

 

Entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan 

menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama. 

 

Model Biaya (Cost model) 

Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi 

penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. 

 

Model revaluasian (Revaluation model) 

Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal 

dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasian dikurangi 

akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.  

 

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah 

tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan 

nilai wajar pada akhir periode pelaporan. 

 

Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama harus 

direvaluasi. 

 

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam 

penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. 

Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai 

aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. 

 

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba 

rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain 

sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang 

diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam 

ekuitas pada bagian surplus revaluasi. 

 

Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam 

pengukuran aset tetap, maka perubahan tersebut berlaku secara prospektif. 

 

Contoh pemahaman penggunaan model biaya dan model revaluasian 

 

PT AAA pada tanggal 1 Januari 2016 membeli sebuah mesin produksi (satu paket) yang 

terdiri dari 3 mesin yaitu mesin vacuum, mesin cutting, dan mesin injeksi dengan total nilai 

mesin produksi tersebut sebesar IDR 3.570.000.000 (sudah termasuk biaya instalasi dan 

pengiriman sampai mesin siap untuk digunakan) dengan rincian terpisah sebagai berikut: 

a. Mesin vaccum IDR 550.000.000, nilai residual IDR 10.000.000 

b. Mesin cutting IDR 1.010.000.000, nilai residual IDR 10.000.000 

c. Mesin injeksi IDR 2.010.000.000, nilai residual IDR 60.000.000 

 

Nilai residual yang ditetapkan oleh manajemen berdasar nilai pasar besi bekas pada tanggal 

perolehan. Umur ekonomis mesin tersebut ditetapkan selama 10 tahun (berdasarkan estimasi 

umur ekomomis dari para insinyur mesin perusahaan). 

 

PT AAA menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan mesin tersebut. 
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Model biaya: 

Keterangan Mesin vaccum Mesin cutting Mesin injeksi 

Harga perolehan  IDR 550.000.000 IDR 1.010.000.000 IDR 2.010.000.000 

Nilai residual  IDR 10.000.000 IDR 10.000.000 IDR 60.000.000 

Umur ekonomis 10 10 10 

Metode penyusutan  Garis lurus Garis lurus Garis lurus 

Model perolehan  Model biaya Model biaya Model biaya 

Nilai tersusutkan  IDR 540.000.000 IDR 1.000.000.000 IDR 2.000.000.000 

Biaya penyusutan per tahun IDR 54.000.000 IDR 100.000.000 IDR 200.000.000 

Biaya penyusutan per bulan IDR 4.500.000 IDR 8.333.333 IDR 16.666.666 

Penyusutan tahun pertama  IDR 54.000.000 IDR 100.000.000 IDR 200.000.000 

Penyusutan tahun kedua IDR 54.000.000 IDR 100.000.000 IDR 200.000.000 

Penyusutan tahun ketiga IDR 54.000.000 IDR 100.000.000 IDR 200.000.000 

Penyusutan tahun keempat IDR 54.000.000 IDR 100.000.000 IDR 200.000.000 

Penyusutan tahun kelima IDR 54.000.000 IDR 100.000.000 IDR 200.000.000 

Penyusutan tahun keenam IDR 54.000.000 IDR 100.000.000 IDR 200.000.000 

Penyusutan tahun ketujuh IDR 54.000.000 IDR 100.000.000 IDR 200.000.000 

Penyusutan tahun kedelapan IDR 54.000.000 IDR 100.000.000 IDR 200.000.000 

Penyusutan tahun kesembilan IDR 54.000.000 IDR 100.000.000 IDR 200.000.000 

Penyusutan tahun kesepuluh IDR 54.000.000 IDR 100.000.000 IDR 200.000.000 

 

Pada tanggal 31 Desember 2020 (5 tahun setelah pengunaan) perusahaan melakukan reviu 

ulang secara periodik atas aset tetapnya dengan hasil reviu sebagai berikut: 

 

Nilai jual masing – masing aset mesin: 

a. Mesin vaccum IDR 120.000.000 

b. Mesin cutting IDR 510.000.000 

c. Mesin injeksi IDR 1.000.000.000 

Biaya penjualan untuk seluruh aset tersebut sampai aset dapat terjual sebesar IDR 

30.000.000. 

Nilai jual bersih masing – masing aset setelah dikurangi biaya menjual: 

a. Mesin vaccum IDR 110.000.000 

b. Mesin cutting IDR 500.000.000 

c. Mesin injeksi IDR 990.000.000 

 

PT AAA juga membuat analisa jika perusahaan melakukan sewa mesin tersebut, dengan 

value in use masing – masing aset tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Biaya sewa setahun untuk mesin vaccum IDR 24.000.000, Value in use selama 5 

tahun (2021 – 2026) IDR 120.000.000 

b. Biaya sewa setahun untuk mesin cutting IDR 50.000.000, Value in use selama 5 tahun 

(2021 – 2026) IDR 250.000.000 

c. Biaya sewa setahun untuk mesin injeksi IDR 120.000.000, Value in use selama 5 

tahun (2021 – 2026) IDR 600.000.000 

 

Nilai terpulihkan atas aset tetap mesin tersebut (nilai mana yang lebih tinggi antara nilai jual 

bersih VS value in use): 

a. Mesin vaccum IDR 120.000.000 (value in use)  

b. Mesin cutting IDR 500.000.000 (nilai jual bersih) 

c. Mesin injeksi IDR 990.000.000 (nilai jual bersih) 
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Nilai buku 31 Desember 2020 masing – masing aset tetap adalah sebagai berikut: 

 

Mesin vacuum 

Biaya perolehan    IDR 550.000.000 

Akumulasi penyusutan             (IDR 270.000.000) 

Nilai buku    IDR 280.000.000 

 

Mesin cutting 

Biaya perolehan    IDR 1.010.000.000 

Akumulasi penyusutan             (IDR 500.000.000) 

Nilai buku    IDR 510.000.000 

 

Mesin injeksi 

Biaya perolehan    IDR 2.010.000.000 

Akumulasi penyusutan             (IDR 1.000.000.000) 

Nilai buku    IDR 1.010.000.000 

 

Aset tetap Nilai buku Nilai terpulihkan Biaya penurunan nilai 

Mesin vaccum IDR 280.000.000 IDR 120.000.000 IDR 160.000.000 

Mesin cutting  IDR 510.000.000 IDR 500.000.000 IDR 10.000.000 

Mesin injeksi IDR 1.010.000.000 IDR 990.000.000 IDR 20.000.000 

Total biaya penurunan nilai aset tetap  IDR 190.000.000 

 

 (Dr) Biaya penurunan nilai      IDR 190.000.000 

(Cr) Akumulasi penurunan nilai mesin vaccum    IDR 160.000.000 

(Cr) Akumulasi penurunan nilai mesin cutting   IDR 10.000.000 

(Cr) Akumulasi penurunan nilai mesin injeksi   IDR 20.000.000 

(Jurnal penurunan nilai aset tetap) 

 

Nilai buku 31 Desember 2020 masing – masing aset tetap setelah penurunan nilai: 

 

Mesin vacuum 

Biaya perolehan    IDR 550.000.000 

Akumulasi penyusutan             (IDR 270.000.000) 

Akumulasi penurunan nilai            (IDR 160.000.000) 

Nilai buku    IDR 120.000.000 

 

Mesin cutting 

Biaya perolehan    IDR 1.010.000.000 

Akumulasi penyusutan             (IDR 500.000.000) 

Akumulasi penurunan nilai               (IDR 10.000.000) 

Nilai buku    IDR 500.000.000 

 

Mesin injeksi 

Biaya perolehan    IDR 2.010.000.000 

Akumulasi penyusutan             (IDR 1.000.000.000) 

Akumulasi penurunan nilai               (IDR 20.000.000) 

Nilai buku    IDR 990.000.000 
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Model revaluasian: 

Keterangan Mesin vaccum Mesin cutting Mesin injeksi 

Harga perolehan  IDR 550.000.000 IDR 

1.010.000.000 

IDR 

2.010.000.000 

Nilai residual  IDR 10.000.000 IDR 10.000.000 IDR 60.000.000 

Umur ekonomis 10 10 10 

Metode penyusutan  Garis lurus Garis lurus Garis lurus 

Model perolehan  Model revaluasi Model revaluasi Model revaluasi 

Nilai tersusutkan  IDR 540.000.000 IDR 

1.000.000.000 

IDR 

2.000.000.000 

Biaya penyusutan per tahun IDR 54.000.000 IDR 100.000.000 IDR 200.000.000 

Biaya penyusutan per bulan IDR 4.500.000 IDR 8.333.333 IDR 16.666.666 

Pada tanggal 31 Desember 2018 (3 tahun setelah pengunaan) perusahaan melakukan reviu 

terhadap nilai wajar aset tetap (manajemen melakukan reviu periodik dalam jangka waktu 3 

tahun karena manajemen berasumsi bahwa nilai wajar aset tetap berubah signifikan setelah 

3 tahun penggunaan aset tetap). Nilai pasar aset saat penilaian ulang adalah sebagai berikut: 

a. Mesin vaccum IDR 425.000.000  

b. Mesin cutting IDR 750.000.000 

c. Mesin injeksi IDR 1.500.000.000 

 

Nilai buku masing – masing aset tetap pada tanggal reviu (31 Desember 2018) adalah sebagai 

berikut: 

 

Mesin vacuum 

Biaya perolehan    IDR 550.000.000 

Akumulasi penyusutan             (IDR 162.000.000) 

Nilai buku    IDR 388.000.000 

Mesin cutting 

Biaya perolehan    IDR 1.010.000.000 

Akumulasi penyusutan             (IDR 300.000.000) 

Nilai buku    IDR 710.000.000 

Mesin injeksi 

Biaya perolehan    IDR 2.010.000.000 

Akumulasi penyusutan             (IDR 600.000.000) 

Nilai buku    IDR 1.410.000.000 

 

(dalam IDR)  (A)      (B)            C = B – A  D = C/7 

Aset tetap Nilai buku  Nilai revaluasian Laba revaluasian Penyusutan (7 tahun) 

Mesin vaccum 388.000.000 425.000.000 37.000.000 5.285.714 

Mesin cutting  710.000.000 750.000.000 40.000.000 5.714.286 

Mesin injeksi 1.410.000.000 1.500.000.000 90.000.000 12.857.143 

Total biaya penurunan nilai aset tetap  IDR 167.000.000 23.857.143 

 

(Dr) Mesin vaccum   IDR 37.000.000 

(Dr) Mesin cutting   IDR 40.000.000 

(Dr) Mesin injeksi   IDR 90.000.000 

  (Cr) Laba revaluasi – Penghasilan komprehensif lainnya IDR 167.000.000 

(Jurnal laba revaluasi aset tetap) 
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Nilai buku masing – masing aset tetap pada tanggal reviu (31 Desember 2018) setelah 

revaluasi aset adalah sebagai berikut: 

 

Mesin vacuum 

Nilai revaluasi    IDR 587.000.000 

Akumulasi penyusutan             (IDR 162.000.000) 

Nilai buku    IDR 425.000.000 

 

Mesin cutting 

Biaya perolehan    IDR 1.050.000.000 

Akumulasi penyusutan             (IDR 300.000.000) 

Nilai buku    IDR 750.000.000 

 

Mesin injeksi 

Biaya perolehan    IDR 2.100.000.000 

Akumulasi penyusutan             (IDR 600.000.000) 

Nilai buku    IDR 1.500.000.000 

 

Pada tanggal 31 Desember 2020 (5 tahun setelah pengunaan) perusahaan melakukan reviu 

ulang secara periodik atas aset tetapnya dengan hasil reviu sebagai berikut: 

 

Nilai jual masing – masing aset mesin: 

d. Mesin vaccum IDR 120.000.000 

e. Mesin cutting IDR 510.000.000 

f. Mesin injeksi IDR 1.000.000.000 

Biaya penjualan untuk seluruh aset tersebut sampai aset dapat terjual sebesar IDR 

30.000.000. 

Nilai jual bersih masing – masing aset setelah dikurangi biaya menjual: 

d. Mesin vaccum IDR 110.000.000 

e. Mesin cutting IDR 500.000.000 

f. Mesin injeksi IDR 990.000.000 

 

PT AAA juga membuat analisa jika perusahaan melakukan sewa mesin tersebut, dengan 

value in use masing – masing aset tersebut adalah sebagai berikut: 

d. Biaya sewa setahun untuk mesin vaccum IDR 24.000.000, Value in use selama 5 

tahun (2021 – 2026) IDR 120.000.000 

e. Biaya sewa setahun untuk mesin cutting IDR 50.000.000, Value in use selama 5 tahun 

(2021 – 2026) IDR 250.000.000 

f. Biaya sewa setahun untuk mesin injeksi IDR 120.000.000, Value in use selama 5 

tahun (2021 – 2026) IDR 600.000.000 

 

Nilai terpulihkan atas aset tetap mesin tersebut (nilai mana yang lebih tinggi antara nilai jual 

bersih VS value in use): 

d. Mesin vaccum IDR 120.000.000 (value in use)  

e. Mesin cutting IDR 500.000.000 (nilai jual bersih) 

f. Mesin injeksi IDR 990.000.000 (nilai jual bersih) 
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Nilai buku 31 Desember 2020 masing – masing aset tetap adalah sebagai berikut: 

 

Mesin vacuum 

Biaya perolehan       IDR 550.000.000 

Revaluasi aset       IDR 37.000.000 

Nilai revaluasian      IDR 587.000.000 

Akumulasi penyusutan              (IDR 270.000.000) 

Tambahan akum.penyusutan atas revaluasian  (IDR 10.571.428) untuk 2 tahun 

Nilai buku       IDR.306.428.572 

 

Mesin cutting 

Biaya perolehan       IDR 1.010.000.000 

Revaluasi aset       IDR 40.000.000 

Nilai revaluasian      IDR 1.050.000.000 

Akumulasi penyusutan         (IDR.500.000.000) 

Tambahan akum.penyusutan atas revaluasian  (IDR 11.428.572) untuk 2 tahun 

Nilai buku       IDR.538.571.428 

 

Mesin injeksi 

Biaya perolehan       IDR 2.010.000.000 

Revaluasi aset       IDR 90.000.000 

Nilai revaluasian      IDR 2.100.000.000 

Akumulasi penyusutan         (IDR.1.000.000.000) 

Tambahan akum.penyusutan atas revaluasian  (IDR 25.714.286) untuk 2 tahun 

Nilai buku       IDR.1.074.285.714 

 

Aset tetap Nilai buku Nilai terpulihkan Biaya penurunan nilai 

Mesin vaccum IDR.306.428.572 IDR 120.000.000 IDR 186.428.572 

Mesin cutting  IDR.538.571.428 IDR 500.000.000 IDR 38.571.428 

Mesin injeksi IDR.1.074.285.714 IDR 990.000.000 IDR 84.285.714 

Total biaya penurunan nilai aset tetap  IDR 309.285.714 

 

(Dr) Biaya penurunan nilai      IDR.190.000.000 

(Dr) Laba revaluasi – Penghasilan komprehensif lainnya IDR 119.285.714 

(Cr) Akumulasi penurunan nilai mesin vaccum    IDR.160.000.000 

(Cr) Akumulasi penurunan nilai mesin cutting   IDR.10.000.000 

(Cr) Akumulasi penurunan nilai mesin injeksi   IDR.20.000.000 

(Cr) Mesin vaccum       IDR 26.428.572 

(Cr) Mesin cutting       IDR 28.571.428 

(Cr) Mesin Injeksi       IDR 64.285.714 

(Jurnal penurunan nilai aset tetap dengan membalik laba revaluasian sisa nya ke laba rugi) 

 

Saldo revaluasi (dalam IDR) 

Aset Tetap Laba revaluasi Aku.penyu.revaluasi Nilai sisa 

Mesin Vacuum 37.000.000 (10.571.428) 26.428.572 

Mesin Cutting  40.000.000 (11.428.572) 28.571.428 

Mesin Injection 90.000.000 (25.714.286) 64.285.714 

Total 167.000.000 (47.714.280) 119.285.714 
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Nilai buku 31 Desember 2020 masing – masing aset tetap setelah penurunan nilai: 

 

Mesin vacuum 

Biaya perolehan      IDR 550.000.000 

Revaluasi aset      IDR                  0 

Nilai revaluasian     IDR 550.000.000 

Akumulasi penyusutan                         (IDR 270.000.000) 

Tambahan akum.penyusutan atas revaluasian          (IDR                 0)  

Akumulasi penurunan nilai                       (IDR 160.000.000) 

Nilai buku      IDR 120.000.000 

 

Mesin cutting 

Biaya perolehan      IDR 1.010.000.000 

Revaluasi aset      IDR                  0 

Nilai revaluasian     IDR 1.010.000.000 

Akumulasi penyusutan                         (IDR  500.000.000) 

Tambahan akum.penyusutan atas revaluasian          (IDR                  0)  

Akumulasi penurunan nilai                           (IDR    10.000.000) 

Nilai buku      IDR 500.000.000 

 

Mesin injeksi 

Biaya perolehan      IDR 2.010.000.000 

Revaluasi aset      IDR                  0 

Nilai revaluasian     IDR 2.010.000.000 

Akumulasi penyusutan                         (IDR 1.000.000.000) 

Tambahan akum.penyusutan atas revaluasian          (IDR                   0)  

Akumulasi penurunan nilai                           (IDR     20.000.000) 

Nilai buku      IDR    990.000.000 
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2.2.3.  Reviu periodik atas estimasi manajemen. (PSAK 16 par 43 – 61) 

 

Penyusutan. 

Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total 

biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah. 

 

Beban penyusutan untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut 

termasuk dalam jumlah tercatat aset lain. 

 

Jumlah tersusutkan dan periode penyusutan 

Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur 

manfaatnya. Nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset ditelaah sekurang-kurangnya 

setiap akhir tahun buku dan jika hasil kajian berbeda dengan estimasi akuntansi sebelumnya, 

maka perbedaan tersebut dicatat sebagai estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 

(perlakuannya dilakukan secara prospektif). 

 

Metode penyusutan 

Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomik masa 

depan aset yang diharapkan oleh entitas. 

 

Metode penyusutan yang diterapkan untuk suatu aset ditelaah paling sedikit setiap akhir 

tahun buku dan, jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang 

diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset tersebut, maka metode penyusutan 

diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode penyusutan dicatat 

sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (perlakuannya dilakukan 

secara prospektif). 

 

Berdasarkan PSAK 16 manajemen harus melakukan reviu secara periodik (paling sedikit 

setiap akhir tahun) terkait dengan metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat aset 

tetap dan nilai residual aset tetap. Semua asumsi yang digunakan tersebut dalam PSAK 16 

dianggap sebagai estimasi manajemen sehingga setiap perubahan yang dilakukan atas 

estimasi manajemen harus diterapkan sesuai dengan PSAK 25 : Kebijakan Akuntansi, 

Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Kesalahan. Perubahan tersebut diperlakukan secara 

prospektif. 

 

Contoh pemahaman reviu periodik atas estimasi manajemen 

 

PT AAA pada tanggal 1 Januari 2016 membeli sebuah mesin foam (mesin pembuat foam 

untuk kursi) dengan rincian biaya perolehan sebagai berikut: 

a. Harga beli mesin foam IDR 5.000.000.000 

b. Biaya angkut dan instalasi IDR 250.000.000 

c. PPh 22 import dan PPN masukan masing – masing IDR 100.000.000 dan IDR 

500.000.000. 

 

Nilai residual yang ditetapkan oleh manajemen berdasar nilai pasar besi bekas pada tanggal 

perolehan adalah sebesar IDR 50.000.000. Umur ekonomis mesin tersebut ditetapkan selama 

10 tahun (berdasarkan estimasi umur ekomomis dari para insinyur mesin perusahaan). 

 

PT AAA menggunakan model biaya dan metode garis lurus pada saat pertama kali perolehan 

mesin tersebut. 
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Contoh pemahaman reviu periodik atas estimasi manajemen (lanjutan) 

 

Harga perolehan mesin : 

Biaya pembelian mesin     IDR 5.000.000.000 

Biaya angkut dan instalasi sampai mesin dapat digunakan  IDR    250.000.000 

 Total biaya perolehan      IDR 5.250.000.000 

 Nilai residual       IDR   50.000.000 

 Nilai tersusutkan      IDR 5.200.000.000 

 

Daftar penyusutan aset mesin foam sampai dengan akhir penggunaan: 

Metode garis lurus 

Nilai tersusutkan 5.200.000.000 Akum Penyusutan Nilai buku 

Tahun 1 520.000.000 520.000.000 4.680.000.000 

Tahun 2 520.000.000 1.040.000.000 4.160.000.000 

Tahun 3 520.000.000 1.560.000.000 3.640.000.000 

Tahun 4 520.000.000 2.080.000.000 3.120.000.000 

Tahun 5 520.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 

Tahun 6 520.000.000 3.120.000.000 2.080.000.000 

Tahun 7 520.000.000 3.640.000.000 1.560.000.000 

Tahun 8 520.000.000 4.160.000.000 1.040.000.000 

Tahun 9 520.000.000 4.680.000.000 520.000.000 

Tahun 10 520.000.000 5.200.000.000 - 

*nilai buku belum termasuk nilai residual 

 

Pada tanggal 31 Desember 2020 (5 tahun setelah pengunaan) pada saat nilai buku aset tetap 

sebesar IDR 2.650.000.000 (termasuk nilai residual IDR 50.000.000) perusahaan melakukan 

reviu ulang secara periodik atas aset tetapnya berdasarkan hasil reviu manajemen 

memutuskan bahwa asumsi selama ini harus diperbaiki sehingga manajemen merubah 

metode penyusutan atas mesin foam menjadi menurun berganda dengan rincian perhitungan 

sebagai berikut: 

Metode saldo menurun berganda 

Nilai buku 2.650.000.000 Tarif Akum Penyusutan Nilai buku 

Tahun 6 1.060.000.000 40% 1.060.000.000 1.590.000.000 

Tahun 7 636.000.000 40% 1.696.000.000 954.000.000 

Tahun 8 381.600.000 40% 2.077.600.000 572.400.000 

Tahun 9 228.960.000 40% 2.306.560.000 343.440.000 

Tahun 10 293.440.000 40% 2.600.000.000 50.000.000 

*Nilai buku termasuk nilai residual 

Berdasarkan perubahan asumsi tersebut manajemen mencatat biaya penyusutan tahun 2021 

sebesar IDR 1.060.000.000 tanpa melakukan penyesuaian saldo sebelumnya (dilakukan 

secara prospektif). Untuk penyusutan akhir tahun ke sepuluh nilai penyusutan adalah nilai 

buku tahun ke Sembilan dikurangi nilai residual aset tetap yang ditetapkan manajemen. 
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2.2.4.  Pertukaran aset (PSAK 16 par 24 – 26) 

 

Satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan aset moneter atau aset 

nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Biaya perolehan aset tetap tersebut 

diukur pada nilai wajar, kecuali: 

a. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau 

b. Nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara 

andal. 

Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur pada nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur 

pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. 

 

Entitas menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial dengan 

mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan yang diharapkan dapat berubah 

sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi 

komersial jika: 

a. Konfigurasi (risiko, waktu dan jumlah) arus kas dari aset yang diterima berbeda 

dengan konfigurasi arus kas dari aset yang diserahkan; atau 

b. Nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi 

berubah sebagai akibat dari pertukaran; dan  

c. Selisih di (a) dan (b) adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang 

dipertukarkan. 

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai 

spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi tersebut 

mencerminkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini dapat menjadi jelas tanpa entitas 

menyajikan perhitungan yang rinci. 

 

Nilai wajar suatu aset dapat diukur secara andal jika: 

a. Variabilitas dalam rentang pengukuran nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut 

adalah tidak signifikan; atau 

b. Probabilitas dari beragam estimasi dalam rentang tersebut dapat dinilai secara rasional 

dan digunakan dalam mengukur nilai wajar. 

Jika entitas dapat mengukur nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau 

diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya 

perolehan dari aset yang diterima, kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas. 

 

Jika terdapat subtansi komersial dalam pertukaran aset tetap maka laba rugi atas pertukaran 

tersebut diakui tetapi jika tidak terdapat subtansi komersial maka rugi atas transaksi 

pertukaran tersebut diakui dan laba atas keuntungan pertukaran tidak diakui. 
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Contoh pemahaman pertukaran aset tetap 

 

PT AAA memiliki mesin injection yang dibeli dari China pada tahun 2016 dengan rincian 

data sebagai berikut: 

 

Keterangan Mesin injeksi 

Harga perolehan  IDR 2.010.000.000 

Nilai residual  IDR 60.000.000 

Umur ekonomis 10 

Metode penyusutan  Garis lurus 

Model perolehan  Model biaya 

Nilai tersusutkan  IDR 2.000.000.000 

Biaya penyusutan per tahun IDR 200.000.000 

Biaya penyusutan per bulan IDR 16.666.666 

 

 

Pada 31 Desember 2020 PT AAA ingin fokus bisnis pada usaha utama perusahaan dan 

mencoba melakukan relayout pabrik yang ada dengan memindahkan Divisi foam digedung 

baru yang luasnya lebih kecil dibandingkan gedung sebelumnya, agar bisnis Divisi foam 

dapat terus berjalan PT AAA melakukan pertukaran mesin foam dengan PT ABC (sister 

company dari group Company) karena memiliki ukuran yang lebih kecil (asumsi perolehan 

masing – masing aset di tanggal yang sama). Pada saat pertukaran terjadi PT AAA 

mengeluarkan kas sebesar IDR 10.000.000 kepada PT ABC. Data aset tetap masing – masing 

aset sebagai berikut: 

 

Mesin PT AAA 

Harga perolehan 2.101.000.000 

Nilai residual      60.000.000 

Nilai tersusutkan 1.950.000.000 Akum Penyusutan Nilai buku 

Tahun 1 195.000.000 195.000.000 1.755.000.000 

Tahun 2 195.000.000 390.000.000 1.560.000.000 

Tahun 3 195.000.000 585.000.000 1.365.000.000 

Tahun 4 195.000.000 780.000.000 1.170.000.000 

Tahun 5 195.000.000 975.000.000 975.000.000 

Tahun 6 195.000.000 1.170.000.000 780.000.000 

Tahun 7 195.000.000 1.365.000.000 585.000.000 

Tahun 8 195.000.000 1.560.000.000 390.000.000 

Tahun 9 195.000.000 1.755.000.000 195.000.000 

Tahun 10 195.000.000 1.950.000.000 - 

*Nilai buku belum termasuk nilai residual 

 

 

Nilai wajar mesin foam PT ABC pada saat tanggal pertukaran IDR 1.100.000.000.  
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Karena berdasarkan PSAK 16 par 25 transaksi pertukaran tersebut diatas tidak memiliki 

indikasi substansi komersial sehingga laba atas pertukaran aset tersebut tidak diakui. Dengan 

mengukur dan mencatat transaksi tersebut sebagai berikut: 

 

Nilai buku mesin AAA  IDR 1.035.000.000 (termasuk nilai residu) 

Ditambah : Kas yang dibayarkan  IDR   10.000.000 

 Dasar nilai mesin AAA IDR 1.045.000.000 

 

Nilai wajar mesin ABC  IDR 1.100.000.000 

Dasar nilai mesin AAA  (IDR 1.045.000.000) 

      Keuntungan yang ditangguhkan IDR 55.000.000 

 

Jurnal pertukaran aset ! 

 

(Dr) Mesin foam ABC   IDR 1.045.000.000 

(Dr) Akumulasi penyusutan Mesin AAA IDR 975.000.000 

  (Cr) Mesin foam AAA    IDR 2.010.000.000 

  (Cr) Kas      IDR 10.000.000 

(jurnal pertukaran aset mesin foam yang tidak memiliki subtansi komersial signifikan) 

 

 

Ringkasan pemahaman pertukaran aset 

 

 
 

 

 

 

 

Pertukaran memiliki subtansi komersial : 

Mengakui keuntungan dan kerugian pertukaran 

segera setelah transaksi pertukaran tersebut terjadi 

Pertukaran tidak memiliki subtansi komersial : 

Menangguhkan keuntungan pertukaran aset dan 

mengakui kerugian pertukaran segera setelah 

transaksi pertukaran tersebut terjadi 
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2.2.5.  Pengukuran setelah pengakuan awal lainnya (PSAK 16 par 27 – 28) 

 

Biaya perolehan aset tetap yang dicatat oleh lesse dalam sewa pembiayaan ditentukan sesuai 

dengan PSAK 30 : Sewa. 

 

Jumlah tercatat aset tetap dapat dikurangi dengan hibah pemerintah sesuai dengan PSAK 61 : 

Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah. 

 

Terdapat dua pendekatan dalam menerapkan akuntansi atas hibah pemerintah sebagai berikut: 

 

1. Pendekatan penghasilan (deferred income) 

Hibah dikaui dalam laba rugi selama satu periode atau lebih, alasan penggunaan 

pendekatan penghasilan adalah sebagai berikut: 

a. Hibah adalah penerimaan dari selain pemegang saham  

b. Hibah jarang sekali tanpa alasan (kepatuhan kondisi & kewajiban) 

c. Pajak penghasilan adalah beban, hibah merupakan perpanjangan kebijakan fiscal. 

 

2. Pendekatan modal (netting off) 

Hibah diakui diluar laba rugi, alasan penggunaan pendekatan modal adalah sebagai 

berikut: 

a. Hibah adalah alat pembiayaan yang diperkirakan tidak ada pembayaran kembali. 

b. Hibah tidak dihasilkan, tetapi insentif pemerintah tanpa biaya. 

 

Jika dalam proses pemberian hibah terdapat pembayaran kembali atas hibah pemerintah maka 

hibah tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi (sesuai dengan PSAK 25 : 

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, dan Kesalahan) sehingga diperlakukan secara 

prospektif. 

 

Entitas mengungkapkan hal – hal berikut terkait dengan hibah pemerintah: 

a. Kebijakan akuntansi 

b. Sifat & luas hibah yang diakui dalam laporan keuangan  

c. Kondisi yang belum terpenuhi dan kontijensi lain yang melekat atas bantuan yang 

telah diakui. 
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Contoh pemahaman pengakuan awal lainnya (Hibah pemerintah) 

 

PT AAA membeli aset IDR 100.000.000 masa manfaat 5 tahun dan menerima bantuan 

pemerintah IDR 10.000.000 atas pembelian aset tersebut. 

 

Terkait aset (dalam jutaan rupiah) Terkait penghasilan 

(dalam jutaan rupiah) Deferred income Netting off 

Mesin                    

                              100 

      Bank  

 

 

Kas 

                                                    10 

       Pdtpt hibah tangguhan 

 

Mesin 

                           100 

Bank 

 

 

Kas 

                            10 

Mesin 

 

No entry 

 

 

 

Kas  

                                        10 

Pendapatan lain2 

Terkait aset (dalam jutaan rupiah) Terkait penghasilan 

(dalam jutaan rupiah) Deferred income Netting off 

Beban penyusutan                    

                                              20 

      Akum penyu 

 

 

Pdtpt hibah tangguhan 

                                                    2 

       Pdtpt hibah  

 

Beban penyu 

                                    18 

    Akum. Penyu 

 

 

 

 

None 

 

Pembayaran kembali, tahun kedua hibah dikembalikan IDR 10 juta. 

 

Terkait aset (dalam jutaan rupiah) Terkait penghasilan 

(dalam jutaan rupiah) Deferred income Netting off 

 

Pendapatan hibah    8 

Beban                      2 

                  Bank                10 

Mesin 

                                    10 

    Kas/Bank 

 

 

Beban penyu 

                                     2 

      Akum. penyu 

 

Beban  

                                   10 

          Bank 
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2.2.6.  Penurunan nilai aset  

 

Penurunan nilai & kompensasi nya (jika ada) 

Penurunan nilai aset tetap diperlakukan sesuai dengan PSAK 48 : Penurunan Nilai aset. 

Setiap kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang 

atau dihentikan dimasukkan dalam laba rugi ketika kompensasi menjadi piutang. 

 

Setiap pembelian atas kontruksi selanjutnya dari penggantian aset adalah peristiwa ekonomik 

terpisah dan dicatat secara terpisah sebagai berikut: 

a. Penurunan nilai aset tetap diakui sesuai dengan PSAK 48 : Penurunan Nilai Aset; 

b. Penghentian pengakuan aset tetap yang dihentikan atau dilepaskan ditentukan sesuai 

dengan PSAK 16; 

c. Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, 

hilang atau dihentikan dimasukkan dalam laba rugi pada saat kompensasi menjadi 

piutang dan; 

d. Biaya perolehan aset tetap yang diperbaiki, dibeli, atau dikontruksi sebagai 

penggantian ditentukan sesuai dengan PSAK 16. 

 

Contoh pemahaman penurunan nilai aset dan kompensasinya 

Pada tanggal 31 Desember 2020 terjadi kebakaran di pabrik PT AAA dengan total aset mesin 

yang terbakar sebagai berikut: 

 

Bangunan  

Biaya perolehan     IDR 12.000.000.000 

Akumulasi penyusutan            (IDR   6.000.000.000) 

Nilai buku     IDR  6.000.000.000 

 

Mesin vacuum 

Biaya perolehan    IDR 550.000.000 

Akumulasi penyusutan            (IDR 270.000.000) 

Nilai buku    IDR 280.000.000 

 

Mesin cutting 

Biaya perolehan             IDR 1.010.000.000 

Akumulasi penyusutan           (IDR   500.000.000) 

Nilai buku             IDR    510.000.000 

 

Mesin injeksi 

Biaya perolehan    IDR 2.010.000.000 

Akumulasi penyusutan            (IDR 1.000.000.000) 

Nilai buku    IDR 1.010.000.000 
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Perusahaan mengasuransikan bangunan dan mesin tersebut dengan nilai kompensasi masing-

masing mesin sebagai berikut (nilai kompensasi diperhitungkan oleh pihak asuransi pada 

tanggal 1 Februari 2021): 

 

Bangunan    IDR 5.000.000.000 

Mesin vacuum    IDR    350.000.000 

Mesin cutting     IDR    550.000.000 

Mesin injeksi    IDR 1.000.000.000 

 Total nilai kompensasi IDR 6.900.000.000 

 

Setelah peristiwa kebakaran tersebut Nilai bangunan dan mesin dinilai oleh appraisal (pada 

tanggal 3 Januari 2021) sebagai berikut: 

 

Bangunan    IDR 3.000.000.000 

Mesin vacuum    IDR 0 

Mesin cutting     IDR 0 

Mesin injeksi    IDR 0 

 Total nilai appraisal   IDR 3.000.000.000 

 

Pada tanggl 5 Januari 2021 PT AAA memulai kontruksi bangunan yang terbakar dan 

melakukan pembelian singkat mesin bekas vacuum, cutting dan injeksi dengan nilai sebagai 

berikut: 

Konstruksi bangunan    IDR 10.000.000.000  

Mesin vaccum bekas    IDR     375.000.000 

Mein cutting bekas   IDR     575.000.000 

Mesin injeksi     IDR  1.000.000.000 

Konstruksi bangunan dibayar secara berkala kepada perusahaan kontraktor dengan 

pembayaran dimuka 50% dari nilai kontrak dibayarkan pada 5 Januari 2021 

 

Berdasarkan peristiwa berikut diatas, PT AAA melakukan pencatatan sebagai berikut: 

 

Jurnal 3 Januari 2021 - penurunan nilai atas aset yang terbakar! 

 

(Dr) Rugi penurunan nilai bangunan   IDR 3.000.000.000 *1 

(Dr) Biaya lain – lain (kebakaran)   IDR 1.800.000.000 *2 

(Dr) Akumulasi penyusutan mesin vacuum    IDR    270.000.000 

(Dr) Akumulasi penyusutan mesin cutting   IDR    500.000.000 

(Dr) Akumulasi penyusutan mesin injeksi  IDR 1.000.000.000 

  (Cr) Mesin vacuum     IDR    550.000.000 

  (Cr) Mesin cutting     IDR 1.010.000.000 

  (Cr) Mesin injeksi      IDR 2.010.000.000 

  (Cr) Akumulasi penurunan nilai bangunan   IDR 3.000.000.000 

(jurnal untuk mencatat penurunan nilai bangunan dan mesin setelah kebakaran) 

  

*1. Nilai buku bangunan dikurangi nilai wajar bangunan (IDR 6 Milyar (-) IDR 3 Milyar). 

*2. Total nilai buku mesin vacuum, mesin cutting dan mesin injection ( IDR 280 juta + IDR 

510 juta + IDR 1.010 juta). 
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Jurnal 5 Januari 2021 – pembayaran dimuka kontraktor bangunan dan menerima mesin bekas 

yang dibeli beserta faktur pajak dan komersial dari mesin bekas! 

 

(Dr) Konstruksi dalam penyelesaian   IDR 5.000.000.000 

(Dr) Mesin vacuum    IDR 375.000.000 

(Dr) Mesin Cutting    IDR 575.000.000 

(Dr) Mesin injeksi    IDR 1.000.000.000 

(Dr) PPN Masukan     IDR 695.000.000 

  (Cr) Bank       IDR 5.500.000.000 

  (Cr) Hutang lain – lain     IDR 2.145.000.000 

(jurnal untuk mencatat pembayaran dimuka konstruksi bangunan dan hutang pembelian 

mesin bekas beserta PPN yang terutang) 

 

Jurnal 1 Februari 2021 – penerimaan kompensasi dari asuransi ! 

 

(Dr) Piutang kompensasi asuransi kebakaran   IDR 6.900.000.000 

 (Cr) Pendapatan lain-lain – kompensasi kebakaran   IDR 6.900.000.000 

(jurnal pengakuan piutang kompensasi asuransi setelah mendapat perhitungan dan kepastian 

dari pihak asuransi nilai kompensasi yang akan diterima oleh perusahaan) 

 

 

2.2.7.  Penghentian Pengakuan  

 

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya: 

a. Pada saat pelepasan; atau 

b. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari 

penggunaan atau pelepasannya. 

 

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan 

dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK 30: Sewa 

mensyaratkan perlakuan yang berbeda dalam transaksi jual dan sewa balik). Keuntungan 

tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. 

 

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan 

sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya. 

 

Contoh pemahaman penghentian pengakuan  

PT AAA memiliki mesin water jet yang akan dihentikan pengakuannya pada 31 Desember 

2017 dengan rincian nilai buku sebagai berikut: 

 

Mesin water jet  

Biaya perolehan    IDR 1.000.000.000 

Akumulasi penyusutan             (IDR 990.000.000) 

Nilai residual    IDR 10.000.000 
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Aset tersebut telah habis masa manfaatnya sehingga hanya menyisakan nilai sisa (residual 

value). Diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2017 ada dua alternative yang akan 

dilakukan oleh PT AAA, yaitu: 

a. Melepasnya sebagai barang bekas dengan nilai IDR 10.000.000 (sesuai dengan nilai 

residual) 

b. Melepasnya sebagai mesin bekas dengan menjual kepada perusahaan yang mau 

membeli dan memperbaiki kekurangan mesin yang ada dengan nilai IDR 15.000.000. 

 

Jawaban yang disarankan ! 

 

Kondisi A. 

(Dr) Akumulasi penyusutan mesin water jet   IDR 990.000.000 

(Dr) Piutang       IDR 11.000.000 

  (Cr) Mesin water jet      IDR 1.000.000.000 

  (Cr) PPN keluaran      IDR 1.000.000 

(jurnal pada saat mesin water jet dilepas sebagai barang bekas)  

 

Kondisi B. 

(Dr) Akumulasi penyusutan mesin water jet  IDR 990.000.000 

(Dr) Piutang       IDR 16.500.000 

 (Cr) Mesin water jet      IDR 1.000.000.000 

 (Cr) Keuntungan pelepasan mesin water jet   IDR 5.000.000 

 (Cr) PPN Keluaran       IDR 1.500.000 

(jurnal pada saat mesin water jet dilepas sebagai mesin bekas keuntungan berasal dari selisih 

nilai jual dengan nilai residual aset) 

 

2.3. Penyajian aset tetap  

 

Pada umumnya aset tetap disajikan pada laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih setelah 

dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, seperti pada contoh laporan 

posisi keuangan PT Indonesia Tbk sebagai berikut: 

Laporan Posisi Keuangan 

Konsolidasian 

31 Desember 2017 dan 2016 

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 

 

 Cat 31 Desember 

2017 

31 Desember 

2016 

Aset tidak lancar    

Piutang non usaha 8 2.342 848 

Instrumen keuangan derivative  10 395 245 

Aset keuangan tersedia untuk dijual 11 17.420 14.910 

Investasi pada entitas asosiasi 15 13.373 13.244 

Ventura bersama 16 5.276 3.809 

Aset pajak tangguhan 13d - - 

Aset tetap 18 164.097 101.610 

Aset tak berwujud 19 26.598 21.597 

Aset tidak lancar lainnya  1.904 2.447 

  231.405 158.710 
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2.4. Pengungkapan aset tetap (PSAK 16 par 73 – 79) 

 

Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap: 

a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto; 

b. Metode penyusutan yang digunakan; 

c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 

d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi 

penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan  

e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: 

i. Penambahan; 

ii. Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam 

kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai 

dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi 

yang Dihentikan dan pelepasan lain; 

iii. Perolehan melalui kombinasi bisnis; 

iv. Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi aset tetap, rugi penurunan 

nilai yang diakui atau dibalik dalam penghasilan komprehensif lain; 

v. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi; 

vi. Pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi; 

vii. Penyusutan; 

viii. Selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata 

uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk 

penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari 

entitas pelapor; dan  

ix. Perubahan lain. 

 

Laporan keuangan juga mengungkapkan: 

a. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan 

untuk liabilitas; 

b. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam 

konstruksi; 

c. Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap; dan  

d. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan 

nilai, hilang atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi, jika tidak diungkapan 

secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 

 

Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut diungkapkan sebagai tambahan 

pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar. 

a. Tanggal efektif revaluasi; 

b. Apakah melibatkan penilai independen; 

c. Untuk setiap kelas aset tetap yang direvaluasi, jumlah tercatat aset seandainya aset 

tersebut dicatat dengan model biaya; dan  

d. Surplus revaluasi, yang mengidikasikan perubahan selama periode dan setiap 

pembatasan distribusi kepada pemegang saham. 
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Contoh pengungkapan  

 

Pengungkapan pada ikhtisar kebijakan akuntansi 

 

PT INDONESIA Tbk 

DAN ENTITAS ANAK 

 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

31 DESEMBER 2017 DAN 2016 
(Dinyatakand dalam jutaan Rupiah) 

 

 

2.IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING  

 

2.11. ASET TETAP  

 

Tanah dan bangunan terdiri dari pabrik, took ritel dan kantor. Tanah dan bangunan 

disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai 

independen eksternal yang telah terdaftar di OJK, dikurangi penyusutan untuk 

bangunan, penilaian atas asset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan 

bahwa nilai wajar asset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah 

tercatatnya. Akumumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap 

nilai tercatat bruto asset dan nilai netonya disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi 

asset. Asset tetap lainnya dan peralatan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi 

dengan penyusutan. Harga peroleh termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan 

secara langsung atas perolehan asset tersebut. Harga perolehan dapat mencakup 

pengalihan dari ekuitas keuntungan/(kerugian) yang timbul dari lindung nilai arus kas 

yang memenuhi syarat untuk pembelian asset tetap dalam mata uang asing. 
 

Biaya-biaya setelah pengakuaan awal diakui sebagai bagian nilai tecatat asset atau 

sebagai asset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar 

Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan asset tersebut dan 

biaya perolehan asset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari kompenen yang 

diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan 

laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi. 

 

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi 

tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasikan. Biaya terkait dengan pembaruan 

hak atas tanah diakui sebagai asset akberwujud dan diamortisasi sepanjang umur 

hukum hak. 

 

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dikreditkan 

pada “cadangan revaluasi asset” sebagai bagian dari pendapatan komprehensif 

lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas asset yang 

sama dibebanlan terhadap “cadangan revaluasi asset” sebagai bagian dari laba 

komprensif; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi. Setiap peiode 

pelaporan, selisih antara penyusutan berdasarkan harga perolehan awal asset 

ditransfer dari “cadangan revaluasi asset” ke dalam “saldo laba”. 
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PT INDONESIA Tbk 

DAN ENTITAS ANAK 

 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

31 DESEMBER 2017 DAN 2016 
(Dinyatakand dalam jutaan Rupiah) 

 

 

2.IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan) 

 

2.11 ASET TETAP (lanjutan) 

 

Tanah tidak disusutkan. Penyusutan asset lain dihitung dengan menggunakan metode 

garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan atau jumlah revaluasi sampai 

dengan nilai sisanya selama masa manfaat yang diestimasi sebagai berikut: 

 

Bangunan   25 – 40 tahun 

Mesin    10 – 15 tahun 

Kendaraan     3 – 5  tahun  

Perabotan dan peralatan   3 – 8 tahun 

 

Nilai sisa asset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu 

disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan. 

 

Nilai tercatat asset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai 

tercatat asset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 2.13) 

 

Keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan asset tetap ditemukan dengan 

membandingkan hasil yang diterima dengan nilai tercatat dan diakui pada 

“(kerugian)/Keuntungan lain – lain – neto” dalam laporan laba rugi. 

 

Jika asset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan 

ke saldo laba. 

 

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, pabrik dan pemasangan mesin dikapitalisasi 

sebagai asset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi keakun asset tetap 

pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat 

asset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen. 

 

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang 

secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi asset 

kualifikasian, dikapitalsasi hingga asset tersebut selesai dikontruksi. Untuk biaya 

pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada asset kualifikasian, jumlah 

yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman actual yang terjadi selama periode 

berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana 

hasil pinjaman tersebut.  
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PT INDONESIA Tbk 

DAN ENTITAS ANAK 

 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

31 DESEMBER 2017 DAN 2016 
(Dinyatakand dalam jutaan Rupiah) 

 

 

2.IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan) 

 

2.11 ASET TETAP (lanjutan) 

 

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu asset 

kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasikan ditentukan dengan mengalihkan tingkat 

kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh asset kualifikasian.  

Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang 

dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang 

secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu asset kualifikasian. 
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Contoh pengungkapan  

 

Pengungkapan pada catatan laporan keuangan  

 

PT INDONESIA Tbk 

DAN ENTITAS ANAK 

 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

31 DESEMBER 2017 DAN 2016 
(Dinyatakand dalam jutaan Rupiah) 

 

18. ASET TETAP 

 
 Tanah dan 

bangunan 

Kendaraan 

dan mesin 

Perabotan dan 

peralatan 

Pekerjaan dalam 

konstruksi 

Total 

31 Desember 2016      

      

Aset kepemilikan 

langsung: 

     

      

Jumlah nilai buku awal 37.331 45.011 16.335 - 98.677 

Surplus revaluasi 1.133 - - - 1.133 

Pertambahan  1.088 2.970 1.484 - 5.542 

Pelepasan  - (2.210) (380) - (2.590) 

Beban penyusutan  (636) (5.797) (4.840) - (11.273) 

 38.916 39.974 12.599 - 91.489 

      

Aset sewa pembiayaan:      

      

Jumlah nilai buku awal  - - - - - 

Penambahan  - 14.047 - - 14.047 

Beban penyusutan  - (3.926) - - (3.926) 

 - 10.121 - - 10.121 

      

Jumlah nilai buku 

akhir bersih 

 

38.916 

 

50.095 

 

12.599 

 

- 

 

101.610 

 

 Tanah dan 

bangunan 

Kendaraan 

dan mesin 

Perabotan dan 

peralatan 

Pekerjaan dalam 

konstruksi 

Total 

31 Desember 2017      

      

Aset kepemilikan 

langsung: 

     

      

Jumlah nilai buku awal 38.916 39.974 12.599 - 91.489 

Surplus revaluasi 2.305 - - - 2.305 

Akuisisi entitas anak 49.072 5.513 13.199 - 67.784 

Pertambahan  4.122 427 2.202 2.455 9.206 

Pelepasan  (2.000) (3.729) (608) - (6.337) 

Pemindahan  1.245 - - (1.245) - 

Beban penyusutan  (3.545) (4.768) (9.441) - (17.754) 

Pemindahan kelompok 

lepasan yang 

diklasifikasi sebagai 

tersedia untuk dijual 

 

 

 

(341) 

 

 

 

(1.222) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

(1.563) 

 89.774 36.195 17.951 1.210 145.130 
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

31 DESEMBER 2017 DAN 2016 
(Dinyatakand dalam jutaan Rupiah) 

 

 

18. ASET TETAP (lanjutan) 

 
 Tanah dan 

bangunan 

Kendaraan 

dan mesin 

Perabotan dan 

peralatan 

Pekerjaan dalam 

konstruksi 

Total 

31 Desember 2017      

      

Aset sewa pembiayaan:      

      

Jumlah nilai buku awal  - 10.121 - - 10.121 

Penambahan  - 13.996 - - 13.996 

Beban penyusutan  - (5.150) - - (5.150) 

 - 18.967 - - 18.967 

      

Jumlah nilai buku 

akhir bersih 

 

89.774 

 

55.162 

 

17.951 

 

1.210 

 

164.097 

 

Aset tetap yang dipindahkan ke dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai 

dimiliki untuk dijual adalah sebesar Rp 1.563 dan terkait dengan asset yang digunakan oleh 

PT Sepatu (bagian dari segmen Jawa grosir). Lihat Catatan 14 untuk rincian mengenail 

kelompok lepasan dimiliki untuk dijual. 

 

Tabel di bawah ini menganalisis intrumen non keuangan yang dicatat pada nilai wajar 

berdasarkan tingkat metode penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

 Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk asset atau liabilitas yang 
identik (Tingkat 1); 

 Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat 
diobservasi untuk asset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah 

harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); 

 Input untuk asset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat 

diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3). 

 

 Pengukuran nilai wajar 31 Desember 2017 menggunakan: 

 Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Total 

Pengukuran nilai wajar 

berulang  

    

Gedung perkantoran - Jakarta - 7.428 - 7.428 

Unit ritel A - 25.656 - 25.656 

Unit ritel B - 27.466 - 27.466 

Lokasi pabrik A - - 12.132 12.132 

Lokasi parbik B - - 17.062 17.062 

Total  - 60.580 29.194 89.774 
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

31 DESEMBER 2017 DAN 2016 
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18. ASET TETAP (lanjutan) 

 

Tidak terdapat transfer antara tingkat 1 dan tingkat 2 selama tahun berjalan. Nilai wajar 

tingkat 2 dari tanah dan unitrite dihitung dengan menggunakan pendekatan perbandingan 

penjualan. Harga penjualan dari tanah dan bangunan yang paling mendekati disesuaikan 

dengan perbedaan atribut utama seperti ukuran property. Input yang paling signifikan dalam 

pendekatan penilaian ini adalah harga per meter. 

 

Rekonsiliasi atas saldo awal terhadap saldo akhir dari pengukuran nilai wajar dengan 

menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai 

berikut: 

 

 Lokasi Pabrik A Lokasi Pabrik B Jumlah 

Saldo awal  11.302 11.698 23.000 

Transfer ke/(dari) tingkatan 3 - 3.434 3.434 

Penambahan  1.489 1.651 3.140 

Pelepasan  (1.100) - (1.100) 

Kerugian yang diakui pada 

laporan pendapatan 

komprehensif  

 

 

441 

 

 

279 

 

 

720 

Saldo akhir 12.132 17.062 29.194 

  

Group telah melakukan pembangunan kembali atas lokasi pabrik B selama tahun berjalan. 

Pembangunan kembali akan mengembangkan infrastruktur transportasi di pabrik dan 

diperkirakan akan selesai pada tahun 2016. Sebelum pembangunan ulang kembali, property 

ini dinilai dengan menggunakan pendekatan perbandingan penjualan yang merupakan nilai 

wajar tingkat 2. Setelah pembangunan kembali, Grup merevisi metode penilaian untuk proper 

dalam kontruksi. Teknik penilaian yang telah direvisi menggunakan input-input yang 

signifikan yang tidak dapat diobservasi. Oleh karena itu, nilai wajarnya direklasifikasi ke 

tingkat 3. 

 

Teknik valuasi yang telah direvisi menggunakan pendekatan perbandingan penjualan yang 

digunakan untuk menentukan nilai wajar dari property yang telah diselesaikan. Item berikut 

ini kemudian dikurangkan dari nilai wajar atas property yang telah diselesaikan: 

 Perkiraan biaya konstruksi dan biaya lain untuk menyelesaikan yang akan ditanggung 

oleh peserta pasar, dan  

 Perkiraan marjin keuntungan yang diharapkan peserta pasar untuk mempertahankan 
dan membangun property tersebut hingga selesai, berdasarkan keadaan property pada 

saat 31 Desember 2016. 
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18. ASET TETAP (lanjutan) 

 

Kebijakan akuntansi Grup mengakui transfer antara hirarki tingkatan nilai wajar pada saat 

terjadinya atau perubahan keadaan yang menyebabkan terjadinya transfer. 

 

Departemen keuangan grup termasuk kedalam tim yang melaksanakan valuasi tanah dan 

bangunan yang diperlukan untuk tujuan pelaporan keuangan, temasuk nilai wajar tingkat 3. 

Tim melaporkan secara langsung ke Chief Financial Officer (CFO) dan komite audit. Diskusi 

tim penilai dilaksanakan minimal satu kali dalam satu triwulan, bersamaan dengan tanggal 

pelaporan triwulan grup. 

 

Setiap tahun grup mempekerjakan penilai eksternal independen dan berkualifikasi untuk 

menentukan nilai wajar tanah dan bangunan. Pada 31 Desember 2016 nilai wajar tanah dan 

bangunan ditentukan oleh PT Penilai Independen. 

 

Penilai eksternal tnah dan bangunan tingkat 3 dilakukan mengunakan pendekatan 

perbandingan nilai jual, seperti halnya tanah dan bangunnan tingkat 2. Akan tetapi untuk 

lokasi pabrik terdapat keterbatasan untuk penjualan yang sejenis yang terjadi di pasar lokal 

dan penilaian dilakukan dengan menggunakan input yang tidak dapat diobservasi. Penilai 

eksternal, dalam diskusinya dengan tim penilai internal grup, menentukan input berdasarkan 

ukuran, usia, dan kondisi tanah dan bangunan, kondisi ekonomi lokal dan harga pembanding 

dalam ekonomi nasional. 

 

Grup juga telah melakukan penilaian atas tanah dan bangunan di Surabaya yang sedang 

dalam proses pembangunan infrastruktur transportasi yang signifikan. Penilaian telah 

dilakukan dengan mengunakan pendekatan perbandingan nilai jual yang disesuaikan. Nilai 

wajar tanah dan bangunan sejenis di pasar lokal. Estimasi biaya penyelesaian, termasuk 

marjin yang wajar yang diharapkan peserta pasar, telah dikurangkan untuk memberikan 

estimasi nilai wajar tanah dan bangunan saat ini.  

 

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang 

tidak dapat diobservasi (Level 3) adalah sebagai berikut: 

 

 Nilai wajar 31 Desember 2016 Teknik Penilaian 

Lokasi pabrik A 11.302 (harga per meter persegi) Pendekatan perbandingan harga jual 

Lokasi pabrik B 11.698 (harga per meter persegi) Pendekatan perbandingan harga jual 

 Nilai wajar 31 Desember 2017 Teknik Penilaian 

Lokasi pabrik A 12.132 (harga per meter persegi) Pendekatan perbandingan harga jual 

Lokasi pabrik B 12.469 (harga per meter persegi) Pendekatan perbandingan harga jual 

 4.593 (perkiraan biaya 

penyelesaian) 

Pendekatan perbandingan harga jual 

disesuaikan 
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18. ASET TETAP (lanjutan) 

 

Penilaian pada nilai wajar tanah dan bangunan yan dimiliki Grup pada 31 Desember 2017 

dan 2016 telah dilakukan oleh PT Penilai Independen, penilai independen yang telah 

teregistrasi pada OJK, berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 2 April 2017 dan 2 

Januari 2016. Penilaian, yang sesuai dengan Standard Penilaian Internasional, ditentukan 

berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. 

Metode penilaian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Data Pasar. Elemen-elemen 

yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar asset, antara lain: 

1. Jenis hak yang melekat pada property; 
2. Kondisi pasar; 
3. Lokasi; 
4. Karakteristik fisik; 
5. Karakteristik dalam menghasilkan pendapatan; 
6. Karakteristik tanah. 

Surplus revaluasi dikurangi dengan penghasilan pajak tangguhan yang terkait, telah 

dikreditkan pada pendapatan komprehensif lainnya dan disajikan sebagai “cadangan revaluasi 

asset” pada laba komprehensif lainnya. 

 

Hak atas tanah diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Guna Banguan (“HGB”) yang dapat 

diperbaharui dengan masa yang akan berakhir antara tahun 2017 sampai 2020. Mengacu pada 

praktek di masa lampau, Grup memiliki keyakinan dapat memperpanjang HGB tersebut. 

 

Konstruksi dalam proses pada 31 Desember 2017 yang sebagian besar terdiri dari peralatan 

manufaktur sepatu yang baru dilakukan di Pulau Jawa. Konstruksi tersebut diperkirakan akan 

selesai antara 2018 dan 2019 dengan persentase penyelesaian hingga saat ini adalah antara 

20% - 95%. 

 

Selama tahun berjalan, Grup telah mengkapitalisasi biaya pinjaman sebesar Rp 75 (2016:Rp 

nil) atas asset kualifikasian. Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata 

tertimbang dari pinjaman umum yaitu sebesar 7,5%. 

 

Aset tetap yang dilepas selama tahun 2017 dan 2016 dijual sebesar nilai buku netonya. 

Jumlah penjualan neto asset tetap selama tahun berjalan adalah Rp 6.337 (2016: Rp 2.590). 

 

Jika tanah dan bangnan dicatat sebesar harga perolehan, jumlahnya adalah sebagai berikut: 

 2017 2016 

Harga perolehan  93.079 37.684 

Akumulasi penyusutan  (6.131) (2.197) 

Nilai buku 86.948 35.487 
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18. ASET TETAP (lanjutan) 

 

Selain tanah dan bangunan, tidak ada perbedaan signifikan antara nilai wajar asset tetap 

dengan nilai tercatatnya. 

 

Pinjaman kepada Nation Bank dijaminkan dengan tanah dan bangunan senilai Rp 37.680 

(2016: Rp 51.306) (Catatan 21). 

 

Kendaraan dan mesin mencakup jumlah berikut ini dimana Grup adalah pihak yang menyewa 

dalam sewa pembiayaan: 

 

2017 Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku bersih 

    

Kendaraan    

   PT Auto Financing 15.424 (4.992) 10.432 

   PT Sewa Mobil 4.206 (1.361) 2.845 

 19.630 (6.353) 13.277 

Mesin    

   PT Sewa Mesin 5.609 (1.815) 3.794 

   PT Pembiayaan mesin 2.804 (908) 1.896 

 8.413 (2.723) 5.690 

Jumlah 28.043 (9.076) 18.967 

  

2016 Harga perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku bersih 

    

Kendaraan    

   PT Auto Financing 7.726 (2.159) 5.567 

   PT Sewa Mobil 2.107 (589) 1.518 

 9.833 (2.748) 7.085 

Mesin    

   PT Sewa Mesin 2.809 (785) 2.024 

   PT Pembiayaan mesin 1.405 (393) 1.012 

 4.214 (1.178) 3.036 

Jumlah 14.047 (3.926) 10.121 

 

Grup menyewa berbagai kendaraan dan mesin berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan yang 

tidak dapat dibatalkan. Masa sewa berkisar antara 3 sampai 15 tahun dan Grup memegang 

pemilikan atas asset. Tidak ada dari asset sewa tersebut yang disewakan kembali oleh Grup 

kepada pihak ketiga. 
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18. ASET TETAP (lanjutan) 

 

Seluruh asset tetap yang ada pada tanggal pelaporan digunakan untuk menunjang aktivitas 

operasi Perusahaan. Aset-aset tersebut belum disusutkan penuh, serta tidak terdapat asset 

yang sudah didepresiasi penuh namun masih digunakan dalam operasi Perusahaan. 

 

Pada tanggal 31 Desember 2017, asset tetap Grup telah diasuransikan terhadap semua risiko 

kerusakan dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 85.771 (2016: 80.186). Manajemen 

Grup berpendapat bahwa asset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 telah 

diasuransikan secara memadai. 
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2.5.  Analisa implikasi 

 

Penerapan model revaluasi pada aset tetap dan implikasi perpajakannya sesuai dengan PSAK 

16 : Aset Tetap, Buletin Teknis 11: Revaluasi Aset Tetap, dan PMK 191/2015 sebagaimana 

telah diubah dengan PMK 233/2015 mengenai Revaluasi Aset Tetap. 

 

Penjelasan dan perhitungan akuntansi atas revaluasi aset tetap. 

 

Pada Tanggal 15 Oktober 2015 Menteri Keuangan menerbitkan PMK 191/2015 tentang 

Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi pemohon yang diajukan pada 

tahun 2015 & 2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 233/2015. 

 

PSAK 16 "Aset Tetap" memberikan pilihan metode pengukuran setelah pengakuan awal aset 

yaitu model biaya atau model revaluasi. 

 

Pokok masalah : 

a. Hubungan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi dan pajak 

b. Persetujuan otoritas perpajakan atas pengajuan revaluasi aset tetap 

c. Perlakuan akuntansi pajak penghasilan final yang dikenakan atas revaluasi aset tetap 

d. Konsekuensi pajak kini dan tangguhan dari revaluasi aset tetap 

e. Tarif pajak yang digunakan dalam mengukur damapak pajak tangguhan yang timbul 

akibat revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak atau untuk tujuan akuntansi dan pajak. 

 

Hubungan revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak dan akuntansi 

Revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak tunduk pada PMK 191/2015 sebagaimana telah 

diubah dengan PMK 233/2015, yang mengatur sebagai berikut: 

a. Revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan kembali sebelum 5 tahun. 

b. Dapat dilakukan untuk sebagian aset atau seluruh aset. 

c. Masa manfaat aset tetap setelah revaluasi disesuaikan kembali menjadi manfaat penuh 

untuk kelompok aset tersebut. 

d. Dasar penyusutan aset tetap adalah nilai pada saat revaluasi aset tetap. 

 

Sedangkan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi mengikuti ketentuan PSAK 16 "Aset 

Tetap" sebagai berikut: 

a. Revaluasi aset tetap dilakukan regular untuk memastikan jumlah tercatat tidak 

berbeda secara material dengan nilai wajar 

b. Jika suatu aset direvaluasi maka seluruh kelompok aset tetap dalam kelas yang sama 

direvaluasi. 

 

Entitas dapat memilih melakukan revaluasi aset tetap untuk: 

a. Tujuan akuntansi 

b. Tujuan pajak 

c. Tujuan pajak & akuntansi 
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Konsekuensi Pajak Kini dan Tangguhan atas Revaluasi Aset Tetap 

 

Jika entitas melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan pajak, maka konsekuensi pajak yang 

timbul dari revaluasi tersebut diakui dalam laba rugi. Maka: 

a. Jumlah pajak yang telah dibayar diakui sebagai beban pajak dalam laba rugi; 

b. Timbul perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, karena dasar pengenaan pajak 

atas aset tetap menjadi lebih tinggi dari jumlah tercatat secara akuntansi. Perbedaan 

temporer tersebut menimbulkan aset pajak tanguhan karena manfaat ekonomik akan 

mengalir ke entitas dalam bentuk pengurangan laba kena pajak di masa depan ketika 

jumlah tercatat aset tersebut dipulihkan. Kenaikan dasar pengenaan pajak setelah 

revaluasi mengakibatkan jumlah penyusutan secara pajak menjadi lebih besar 

dibandingkan dengan penyusutan secara akuntansi dimasa depan. Pajak tangguhan 

yang berasal dari perbedaan temporer ini diakui dalam laba rugi. 

 

Jika entitas melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi dan pajak, maka pajak kini 

dan tangguhan di penghasilan komprehensif lain atau laba rugi, bergantung pada peristiwa 

yang menyebabkan timbulnya konsekuensi pajak kini dan tangguhan tersebut. secara 

akuntansi, kenaikan nilai tercatat aset akibat revaluasi diakui di penghasilan komprehensif 

lain. Pada periode entitas memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan, maka: 

a. Jumlah pajak yang telah dibayar diakui dipenghasilan komprehensif lain dan 

terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. 

b. Jumlah tercatat suatu aset tetap yang direvaluasi secara pajak dan akuntansi akan 

menjadi sama dengan dasar pengenaan pajaknya, sehingga tidak terdapat perbedaan 

temporer atas aset yang direvaluasi tersebut. Jika sebelum tanggal persetujuan otoritas 

perpajakan entitas memiliki aset atau liabilitas pajak tangguhan, maka peristiwa ini 

mengakibatkan pembalikan perbedaan temporer yang sebelumnya timbul. Pembalikan 

perbedaan temporer tersebut diakui dalam laba rugi. 

c. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menentukan perbedaan temporer yang 

mungkin timbul atas nilai tercatat aset dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan 

pajaknya. Entitas mengakui konsekuensi pajak kini dan tangguhan yang timbul atas 

aset tetap yang direvaluasi, termasuk pembalikan perbedaan temporer yang mungkin 

timbul pada masa depan, bergantung pada peristiwa yang menyebabkan timbulnya 

konsekuensi pajak tersebut sesuai dengan PSAK 46 par 58. 
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PSAK 16 - REVALUASI ASET TETAP - UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN  

 

Contoh kasus (ilustrasi): 

PT AAA memiliki sebuah bangunan yang dibeli pada tanggal 1 januari 2010 seharga IDR 

2.700.000.000, bangunan tersebut diperkirakan akan memiliki masa manfaat selama 10 tahun 

dan tidak memiliki nilai residu. PT AAA menggunakan metode garis lurus dalam 

menyusutkan aset tetapnya (komersial). PT AAA memutuskan untuk melakukan revaluasi 

terhadap aset tetapnya dan telah mendapatkan persetujuan dari kantor pajak 30 Desember 

2015. PT AAA menggunakan metode eliminasi untuk penerapan revaluasi aset tetapnya 

 

Berikut data mengenai harga wajar bangunan pada tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan 

perhitungan jasa penilai: 

 

Nilai revaluasian   IDR 3.500.000.000 

Nilai buku bangunan   IDR 1.890.000.000 (Nilai buku fiscal) 

Selisih nilai revaluasian  IDR 1.610.000.000 

Pajak penghasilan final 3%  IDR 48.300.000 

 

Perhitungan komersial 

Biaya perolehan bangunan                                         IDR 2.700.000.000 

Nilai residual                                                              IDR 0 

Umur ekonomis                                                          10 tahun 

Masa pemanfaatan (1 Jan 10 - 31 Des 15)                   6 tahun 

Akumulasi penyusutan                                               IDR 1.620.000.000 

Nilai buku aset tetap                                                   IDR 1.080.000.000 

 

Perhitungan fiskal 

Biaya perolehan bangunan                                         IDR 2.700.000.000 

Nilai residual                                                              IDR 0 

Umur ekonomis                                                          20 tahun 

Masa pemanfaatan (1 Jan 10 - 31 Des 15)                   6 tahun 

Akumulasi penyusutan                                               IDR    810.000.000 

Nilai buku aset tetap                                                   IDR 1.890.000.000 

 

Perbedaan waktu aset tetap bangunan sebelum revaluasian untuk tujuan pajak: 

Nilai buku aset tetap komersial   IDR 1.080.000.000 

Nilai buku aset tetap Fiskal    IDR 1.890.000.000 

 Perbedaan waktu   IDR    810.000.000 (koreksi positif) 

Bagian Aset Pajak Tangguhan atas Bangunan IDR    202.500.000 (25% dari perbedaan waktu) 

 

Diminta. 

Buatlah jurnal yang diperlukan pada 31 Desember 2015 dan berapakah nilai koreksi fiskal 

atas revaluasi aset tetap dan bagaimanakah dampak akuntansi atas perlakuan tersebut. 
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Jawaban yang disarankan! 

 

Jurnal 31 Desember 2015. 

 

(Dr) Beban Pajak Final Revaluasian (PL)  IDR 48.300.000 

 (Cr) Bank      IDR 48.300.000 

(jurnal untuk mencatat beban pajak atas selisih revaluasian diakui dalam laporan laba rugi 

Bultek 11 par 16A untuk komersial, pajak harus koreksi positif karena sudah diperhitungkan 

dalam aset) 

 

Jurnal revaluasi aset 

TIDAK ADA JURNAL REVALUASI ASET KARENA REVALUASIAN HANYA 

UNTUK TUJUAN PAJAK 

 

Koreksi Pajak atas Aset Tetap 

Perhitungan komersial aset tetap bangunan setelah revaluasian 

Biaya perolehan bangunan                                       IDR 2.700.000.000 

Nilai residual                                                            IDR 0 

Umur ekonomis                                                        10 tahun 

Masa pemanfaatan (1 Jan 10 - 31 Des 15)                 6 tahun 

Akumulasi penyusutan                                             IDR 1.620.000.000 

Nilai buku aset tetap                                                 IDR 1.080.000.000 

 

Perhitungan fiskal aset tetap bangunan setelah revaluasian 

Biaya perolehan bangunan                                       IDR 3.451.700.000 

Nilai residual                                                            IDR 0 

Umur ekonomis                                                        20 tahun 

Masa pemanfaatan (Terbarukan)                                0 tahun 

Akumulasi penyusutan                                             IDR 0 

Nilai buku aset tetap                                                 IDR 3.451.700.000 

 

Perbedaan waktu aset tetap bangunan setelah revaluasian untuk tujuan pajak (balance sheet 

approach): 

 

Nilai buku aset tetap komersial     IDR 1.080.000.000 

Nilai buku aset tetap fiskal     IDR 3.451.700.000 

 Perbedaan waktu    IDR 2.371.700.000 

Bagian aset pajak tangguhan atas setelah revaluasian IDR 592.925.000 

Koreksi positif revaluasi aset      IDR 1.561.700.000 

 

Aset pajak tangguhan tahun berjalan atas revaluasian IDR 390.425.000 

Saldo aset pajak tangguhan setelah revaluasian   IDR 592.925.000 

 

 

 

Koreksi 

positif awal 

Koreksi 

positif setelah 

revaluasi 

Harus sama 
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PSAK 16 - REVALUASI ASET TETAP - UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN & 

AKUNTANSI. 

 

Kasus sama seperti diatas tetapi untuk tujuan perpajakan dan akuntansi. 

 

Diminta. 

Buatlah jurnal yang diperlukan pada 31 Desember 2015 dan berapakah nilai koreksi fiskal 

atas revaluasi aset tetap dan bagaimanakah dampak akuntansi atas perlakuan tersebut. 

 

Jurnal Pembayaran pajak revaluasi aset tetap 

TIDAK ADA JURNAL PEMBAYARAN PAJAK FINAL KARENA DIGABUNG 

DENGAN NILAI REVALUASIAN (MENGURANGI NILAI REVALUASIAN) 

 

Bultek 11 Par 17A pajak harus dicatat kedalam OCI, sejalan dengan bultek PMK 233/2015 

menginstruksikan netting off ke nilai aset revaluasian. 

 

Nilai tercatat bangunan 31 Desember 2015 (sebelum revaluasi) 

Biaya perolehan   IDR 2.700.000.000 

Akumulasi penyusutan  (IDR 1.620.000.000) 

Nilai tercatat     IDR 1.080.000.000 

 

Nilai buku bersih   IDR 1.080.000.000 

Nilai wajar     IDR 3.451.700.000 

Selisih revaluasian    IDR 2.371.700.000 

 

Jurnal revaluasi aset  

 

(Dr) Bangunan     IDR 2.371.700.000 

  (Cr) Surplus revaluasian     IDR 2.371.700.000 

 

(Dr) Akumulasi penyusutan – bangunan IDR 1.620.000.000  

  (Cr) Bangunan      IDR 1.620.000.000 

 

Nilai tercatat bangunan 31 Desember 2015 (setelah revaluasi) 

 

Biaya perolehan   IDR 3.451.700.000 

Akumulasi penyusutan  IDR 0 

Nilai tercatat     IDR 3.451.700.000 

 

Setelah di revaluasi manajemen berpendapat bahwa hasil reviu regular menunjukkan 

bangunan masih dapat digunakan sepuluh tahun kedepan, berdasarkan PSAK 25 dampak 

perubahan estimasi akuntansi adalah prospektif. 
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Koreksi Pajak atas Aset Tetap 

 

Perhitungan komersial 

Biaya perolehan bangunan                                         IDR 3.451.700.000 

Nilai residual                                                            IDR 0 

Umur ekonomis                                                        16 tahun 

Masa pemanfaatan (1 Jan 10 - 31 Des 15)                    6 tahun 

Akumulasi penyusutan                                              IDR 0 

Nilai buku aset tetap                                                 IDR 3.451.700.000 

Biaya penyusutan per tahun tahun 2016                      IDR    345.170.000 (sisa 10 tahun) 

 

Perhitungan fiscal 

Biaya perolehan bangunan                                         IDR 3.451.700.000 

Nilai residual                                                              IDR 0 

Umur ekonomis                                                          20 tahun 

Masa pemanfaatan (1 Jan 10 - 31 Des 15)                   0 tahun 

Akumulasi penyusutan                                               IDR 0 

Nilai buku aset tetap                                                   IDR 3.451.700.000 

Biaya penyusutan per tahun tahun fiscal 2016           IDR 172.585.000 

 

Perbedaan waktu aset tetap bangunan setelah revaluasian untuk tujuan pajak (balance sheet 

approach) 

 

Nilai buku aset tetap komersial   IDR 3.451.700.000 

Nilai buku aset tetap Fiskal   IDR 3.451.700.000 

                     Perbedaan waktu   IDR 0 

Bagian Aset Pajak Tangguhan atas Bangunan setelah revaluasian  IDR 0 

Koreksi negatif revaluasi aset            (IDR 810.000.000)* 

 

Detail : 

Selisih nilai revaluasian fiscal IDR 1.610.000.000  *1 

Beban penghasilan final                                              (IDR     48.300.000) 

Selisih nilai revaluasian komersial                               (IDR 2.371.700.000) *2 

                       Koreksi negatif fiskal revaluasi asset      (IDR   810.000.000) 

* diperoleh dari perbedaan surplus revaluasi aset komersial dan fiscal 

 

Saldo aset pajak tangguhan sebelum revaluasian IDR 202.500.000 

Aset pajak tangguhan tahun berjalan atas revaluasian (IDR 202.500.000)** 

Saldo aset pajak tangguhan setelah revaluasian IDR 0 

** 25% dari koreksi negative fiscal revaluasi aset IDR 810.000.000 

 

*1. Nilai revaluasi dikurangi nilai buku fiscal (IDR 3,5 Milyar (-) IDR 1,890 Milyar) = IDR 

1.610.000.000 

*2. Nilai buku komersial IDR 1.080.000.000 dikurangi Nilai wajar setelah dikurangi pajak 

(IDR 3,5 Milyar (-) IDR 48,300 juta = IDR 3.451.700.000) = IDR 2.371.700.000 
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2.6. O bulat - Ringkas pemahaman tetang aset tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apakah transaksi perolehan masuk kriteria sebagai 

aset tetap (future benefit, measurable, tangible 

except land and building for generate income or 

rental income) ??? 

Y 

N 

Bagaimana cara perolehannya ??? 

Dicatat sebagai biaya, aset 

lain-lain (sesuai dengan 

kriterianya) selain aset tetap. 

Pembelian Pertukaran 

Pembayaran di 

tangguhkan  

Tunai 

Selisih antara 

pembayaran 

ditangguhkan 

dengan nilai 

tunai diakui 

sebagai biaya 

bunga  

Akui seluruh 

pengeluaran untuk 

memperoleh aset 

tetap kecuali pajak 

yang dapat 

direstitusikan 

Nilai perolehan 

Apakah terdapat 

substansi komersial ??? 

Y 

N 

Kerugian pertukaran diakui 

segera, keuntungan 

pertukaran ditangguhkan 

Keuntungan & kerugian 

pertukaran diakui segera 

Nilai perolehan  

Entitas dapat memilih model 

Model biaya  Model revaluasian 

Harga perolehan (-) 
Akum penyusutan (-) 

Akum penurunan nilai 

Nilai revaluasian (-) 

Akum penyusutan (-) 

Akum penurunan nilai 

Penurunan nilai Surplus revaluasi 

Penurunan nilai  

Diakui di PL 

Diakui di OCI Jika terdapat surplus revaluasi 

di OCI maka kurangi, jika 

rugi penurunan > dari surplus 

revaluasi di OCI maka dicatat 

di PL 

Pemulihan kembali 

Sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) harus segera diakui 

di PL dan tidak boleh melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui. 

Pengukuran 

Pengakuan 

Pengukuran 

setelah pengakuan 

awala 
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2.7. Latihan & Soal PSAK 16 - Aset tetap 

 

1. Berikut contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada saat 

perolehan aset tetap, kecuali… 

a. Biaya training pegawai dalam mempelajari lebih lanjut sistem pengoperasian aset 

tersebut 

b. biaya pengujian aset untuk memastikan aset siap untuk digunakan 

c. Biaya perakitan dan instalasi aset 

d. Komisi untuk jasa profesional yang digunakan dalam rangka memperoleh aset 

 

2. Berikut ini adalah biaya - biaya yang dikeluarkan dalam perolehan mesin: 

(dalam rupiah) 

Harga beli mesin 150.000.000 

Biaya pengujian mesin 5.000.000 

Biaya perakitan mesin 8.000.000 

Biaya perawatan mesin pada bulan pertama penggunaan 3.000.000 

Biaya training pengenalan ke pegawai 4.000.000 

 

Berapakah biaya perolehan awal mesin tersebut? 

a. IDR 170.000.000 

b. IDR 166.000.000 

c. IDR 163.000.000 

d. IDR 150.000.000 

 

3. PT AAA memiliki komputer yang biaya perolehannya sebesar IDR 8.000.000 jika 

nilai sisa IDR 400.000 dan masa manfaatnya adalah 4 tahun, maka pernyataan berikut 

yang benar adalah : 

a. Penggunaan metode garis lurus akan menghasilkan nilai penyusutan yang sama 

tiap periodenya yaitu IDR 2.000.000 

b. Penggunaan metode saldo menurun berganda akan menghasilkan nilai penyusutan 

di periode pertama lebih besar dua kali lipat dibanding nilai penyusutan yang 

dihasilkan dari metode garis lurus. 

c. Penggunaan metode saldo menurun berganda akan menghasilkan nilai penyusutan 

periode pertama sebesar IDR 4.000.000 

d. Penggunaan metode saldo menurun berganda akan menghasilkan nilai penyusutan 

tiap periode yang semakin meningkat. 

 

4. PT AAA membeli sebuah mobil seharga IDR 200.000.000 pada tanggal 1 Juli 2008. 

Perusahaan memperkirakan masa manffat dari mobil tersebut adalah 5 tahun dengan 

nilai residu IDR 10.000.000 Berapakah beban penyusutan yang diakui untuk tahun 

2009 jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun berganda? 

a. IDR 80.000.000 

b. IDR 64.000.000 

c. IDR 48.000.000 

d. IDR 40.000.000 
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5. Tahun 2009, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar IDR 90.000.000 untuk renovasi 

bangunan kantor. Renovasi tersebut dimaksudkan untuk menambah sisa manfaat 

bangunan dari 10 tahun menjadi 12 tahun. Beban penyusutan / tahun bangunan 

sebelum renovasi adalah IDR 30.000.000 nilai tercatat sesaat sebelum renovasi adalah 

IDR 150.000.000 (biaya perolehan IDR 300.000.000 dan akumulasi penyusutan IDR 

150.000.000) 

 

Apakah pengaruh pengeluaran biaya tersebut terhadap nilai tercatat bangunan dan 

beban penyusutan selama sisa manfaat bangunan? 

 

a. Nilai bangunan meningkat, beban penyusutan / tahun meningkat 

b. Nilai akumulasi penyusutan menurun, beban penyusutan / tahun turun 

c. Nilai bangunan meningkat, beban penyusutan / tahun tetap 

d. Nilai akumulasi penyusutan menurun, beban penyusutan / tahun meningkat 

 

6. Recoverable amount adalah … 

a. Nilai tertinggi antara nilai pakai dengan harga jual neto 

b. Nilai tertinggi antara nilai tercatat aset dengan harga jual neto 

c. Nilai terendah antara nilai pakai dengan harga jual neto 

d. Nilai terendah antara nilai pakai dengan nilai tercatat aset 

 

7. Kapan penurun nilai sebuat aset terjadi ? 

a. Ketika harga jual neto sebuah aset lebih rendah dibandingkan dengan nilai pakai 

aset tersebut 

b. Ketika nilai pakai sebuah aset lebih rendah dibandingkan harga jual neto aset 

tersebut 

c. Ketika nilai yang dapat diperoleh kembali sebuah aset lebih rendah dibandingkan 

nilai tercatat aset tersebut 

d. Ketika nilai tercatat sebuah aset lebih rendah dibandingkan nilai yang dapat 

diperoleh kembali aset tersebut 

 

8. Berikut pernyataan tentang review period aset tetap. Pernyataan yang salah adalah … 

a. Perlakukan akuntansi untuk perubahan nilai residu sebuah aset tetap adalah 

prospektif 

b. Perusahaan wajib melakukan reviu periodik terhadap metode penyusutan, masa 

manfaat, dan nilai residu 

c. Perubahan metode penyusutan aset tetap akan diperlakukan secara retrospektif 

d. Perubahan masa manfaat menyebabkan beban penyusutan per tahun ke depan 

mengalami perubahan 

 

9. Sebuah transaksi pertukaran aset tetap menghasilkan keuntungan. Keuntungan 

tersebut akan diakui jika … 

a. Aset yang dipertukarkan adalah aset sejenis 

b. Aset yang dipertukarkan adalah aset yang berlain jenis 

c. Pertukaran tersebut tidak menghasilkan substansial komersial 

d. Pertukaran tersebut menghasilkan substansial komersial 
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10. Berikut pernyataan yang salah mengenai pencatatan selisih antara nilai wajar aset 

tetap dan nilai tercatat ketika perusahaan melakukan revaluasi terhadap aset 

tetapnya… 

a. Jika jumlah tercatat asset meningkat akibat revaluasi maka dicatat sebagai 

keuntungan revaluasi - penghasilan komprehensif lainnya. (mengkredit rugi 

revaluasi jika terdapat penurunan akibat revaluasi terdahulu) 

b. Jika jumlah tercatat asset menurun akibat revaluasi maka diakui dalam 

penghasilan komprehensif lainnya. (mendebit surplus revaluasi jika terdapat 

surplus revaluasi terdahulu) 

c. Ketika nilai wajar lebih rendah dibandingkan nilai tecatat aset tetap, maka selisih 

tersebut akan langsung dicatat sebagai kerugian revaluasi dalam laporan 

penghasilan komprehensif. 

d. Jika jumlah tercatat asset meningkat akibat revaluasi maka dicatat sebagai 

keuntungan revaluasi - penghasilan komprehensif lainnya. (mendebit rugi 

revaluasi jika terdapat penurunan akibat revaluasi terdahulu) 

 

 

Essai kasus 1. 

 

PT AAA memiliki sebuah mobil yang dibeli pada tanggal 1 januari 20x7 seharga IDR 

270.000.000 mobil tersebut diperkirakan akan memiliki masa manfaat selama 8 tahun dan 

memiliki nilai residu sebesar IDR 30.000.000. PT AAA menggunakan metode garis lurus 

dalam menyusutkan aset tetapnya. PT AAA memutuskan untuk melakukan revaluasi 

terhadap aset tetapnya. Metode revaluasi yang digunakan adalah metode proposional. 

 

Berikut data mengenai harga wajar mobil pada beberapa tanggal penting: 

 

Tanggal Nilai wajar 

31 Des 20x7 275.000.000 

31 Des 20x8 216.000.000 

1 Juli 20x9 190.000.000 

 

Diminta. 

a. Buatlah jurnal yang diperlukan pada 31 Desember 20x7 dan berapakah nilai tercatat 

mobil di laporan posisi keuangan 31 Desember 20x7 

b. Buatlah jurnal yang diperlukan pada 31 Desember 20x8 dan berapakah nilai tercatat 

mobil di laporan posisi keuangan 31 Desember 20x8 

c. Jika PT AAA memutuskan untuk menjual mobil tersebut pada tanggal 1 Juli 20x9, 

bagaimanakah pencatatan yang harus dibuat oleh bagian akuntansi pada saat 

penjualan mobil tersebut. 
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Essai kasus 2. 

 

Bangunan kantor diperoleh PT AAA pada 1 Januari 20x4 dengan biaya perolehan sebesar 

IDR 700.000.000 bangunan tersebut memiliki masa manfaat 25 tahun dan nilai sisa sebesar 

IDR 75.000.000 PT AAA menggunakan metode saldo menurun dalam menyusutkan 

bangunan tersebut. 

 

Perusahaan melakukan reviu metode penyusutan, masa manfaat dan nilai sisa secara periodik. 

Hasil review di akhir tahun 20x6 PT AAA mengubah metode penyusutannya menjadi garis 

lurus berlaku efektif untuk tahun 20x7. 

 

Pada 1 Januari 20x8 PT AG menemukan indikasi adanya penurunan nilai terhadap bangunan 

kantor tersebut. Setelah dilakukan review diperoleh informasi sebagai berikut: 

 

a. Harga jual neto IDR 350.000.000 

b. Nilai pakai  IDR 335.000.000 

 

Diminta 

a. Bagaimanakah perlakukan akuntansi untuk perubahan metode penyusutan yang 

dilakukan PT AAA? Apakah berpengaruh terhadap beban penyusutan pertahunnya? 

b. Berapa nilai tercatat bangunan kantor tersebut pada 1 Januari 20x8 (sebelum 

impairment) 

c. Buat jurnal pada saat impairment terjadi. 

d. Jika pada 1 Januari 20x9 ternyata terdapat peningkatan taksiran nilai yang diperoleh 

kembali (recoverable amount) menjadi IDR 550.000.000 berapa nilai yang harus 

dipulihkan kembali? Dan bagaimanakah pencatatan yang harus dibuat atas pemulihan 

kembali nilai yang telah diturunkan sebelumnya? 
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BAB III 

Hak atas tanah 
 

 

3.1 Hak atas tanah di Indonesia 

 

Tanah dalam hukum tanah nasional adalah permukiman bumi, demikian yang dinyatakan 

dalam Pasal 4 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Dengan demikian hak atas tanah 

adalah hak atas permukaan bumi, tepatnya hanya meliputi sebagian tertentu permukaan 

bumi yang terbatas, yang disebut bidang tanah. Hak atas tanah tidak meliputi tubuh bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

 

Hak atas tanah yang ketentuan hukumnya diatur dalam UUPA adalah Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai 

 

Hak atas tanah apapun semuanya memberi kewenangan untuk memakai suatu bidang 

tanah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Pada hakikatnya pemakaian 

tanah itu hanya terbatas untuk 2 tujuan, yaitu pertama untuk diusahakan (pertanian, 

perkebunan, perikanan (tambak), mungkin juga peternakan). Kedua, tanah dipakai 

sebagai tempat membangun sesuatu. Seperti untuk membangun bangunan gedung, 

bangunan air, bangunan jalan, lapangan olah raga, pelabuhan, pariwisata dan lain-lainnya.  

 

Karena semua hak atas tanah itu hak untuk memakai tanah, maka semuanya memang 

dapat dicakup dalam pengertian dan dengan nama sebutan hak pakai. Tetapi mengingat 

bahwa dalam masyarakat modern peruntukan tanah itu bermacam-macam, maka untuk 

memudahkan pengenalannya, hak pakai untuk keperluan yang bermacam-macam itu 

masing-masing diberi hak nama sebutan yang berbeda-beda, yaitu Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. 

 

Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang 

atas tanah. 

 

Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh 

Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 UUPA, guna 

perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. 

 

Hak guna-bangunan terjadi karena penetapan Pemerintah atau karena perjanjian yang 

berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan 

memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. 

 

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang 

dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan 

kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian 

sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan 

dengan jiwa dan ketentuan - ketentuan UUPA. 

 



 

59 

 

Hak pakai dapat diberikan:  

a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk 

keperluan yang tertentu; 

b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.  

 

Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur 

pemerasan. 

 

 

3.2 Latar belakang  

 

Hak kepemilikan tanah di Indonesia secara absolut dibatasi oleh UUD 1945. Dalam 

Undang –Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Atas dasar tersebut, entitas memperoleh hak atas tanah dalam bentuk 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. 

 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang diperoleh entitas dapat 

diperpanjang dan diperbarui dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan persyaratan 

dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perpanjangan dan pembaruan hak 

atas tanah secara terus menerus, maka tanah dapat memiliki umut ekonomis tidak 

terbatas. 

 

Dalam peraturan perundang –undangan juga dijelaskan bahwa seluruh hak atas tanah 

memiliki fungsi social. Dalam kondisi tertentu entitas dapat kehilangan Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai jika tanah yang diperoleh entitas harus dilepaskan 

untuk kepentingan social. Dengan demikian, tanah miliki umur ekonomis yang terbatas. 

 

  

3.3 Permasalahan 

 

Permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut: 

a. Apakah biaya perolehan hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, dan Hak Pakai diakui sebagai asset tetap? 

b. Apakah biaya perolehan hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, dan Hak Pakai disusutkan sesuai dengan sisa umur haknya? 

c. Bagaimana perlakuan atas biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan legal hak atas 

tanah awal dan perpanjangan atau pembaruannya? 

 

 

3.4 Interpretasi hak atas tanah  

 

Biaya perolehan hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan 

Hak Pakai diakui sebagai asset tetap sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap. 

 

Jika tanah memenuhi definisi sebagai properti investasi atau persediaan maka hak atas 

tanah diperlakukan sesuai dengan PSAK 13: Properti Investasi atau PSAK 14: 

Persediaan. 
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Umur ekonomis hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan 

Hak Pakai tidak terbatas sehingga tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti sebaliknya 

yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan 

besar atau pasti tidak diperoleh. 

 

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai 

bagian dari biaya perolehan asset tanah sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap paragraf 16. 

 

Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai asset 

tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, 

mana yang lebih pendek sesuai dengan PSAK 19: Aset Takberwujud Paragraf 94. 

 

 

Contoh pemahaman 

 

 

1. Perolehan tanah dan SHGB dilakukan bersamaan pada saat perolehan 

 

Pada awal tahun 20x7 PT AAA berencana melakukan ekspansi industri nya ke daerah 

tengah pulau jawa dengan melakukan pembelian beberapa ruas tanah untuk didirikan 

sebagai gudang dan pabrik nya. Hal ini dilakukan karena tingkat upah di Karawang 

(tempat kantor pusat PT AAA) mengalami kenaikan yang signifikan, oleh karenanya 

management dan pemegang saham sepakat melakukan ekspansi ke tengah pulau jawa 

yang tingkat upahnya masih tidak terlalu besar. 

 

Berikut adalah biaya terkait pengakuisisian tanah untuk pabrik dan gudang baru di 

jawa tengah tersebut: 

 

Biaya pembelian tanah seluas 4.000 meter2    IDR 2.000.000.000 

Biaya pengurusan legal dan surat tanah    IDR    120.000.000 

Biaya sertifikat SHGB dengan masa guna 20 tahun   IDR    500.000.000 

 Total biaya perolehan tanah     IDR  2.620.000.000 

 

Semua biaya tersebut diatas telah dibayarkan kepada masing-masing pihak terkait. 

Jumlah tersebut belum termasuk biaya pematangan tanah untuk industri yang 

prosesnya akan diselesaikan pada pertengahan tahun 20x7. 

 

Jurnal perolehan tanah ! 

 

(Dr) Construction in progress – Land  IDR 2.620.000.000 

  (Cr) Bank             IDR 2.620.000.000 

(jurnal biaya akuisisi tanah yang masih dalam proses) 
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2. Perpanjangan SHGB atas tanah yang telah diperoleh. 

 

20 tahun setelah perolehan tanah tersebut diatas PT AAA melakukan perpanjangan 

SHGB (sertifikat Hak Guna Bangunan) atas bangunan pabrik dan gudangnya dengan 

total biaya perpanjangan IDR 1.000.000.000. perpanjangan SHGB diperoleh kembali 

untuk 20 tahun penggunaan. Biaya tersebut belum termasuk biaya legal pengurusan 

lainnya sebesar IDR 5.000.000. 

 

Jurnal perolehan kembali SHGB! 

 

(Dr) Aset ditangguhkan SHGB  IDR 1.000.000.000 

   (Cr) Bank     IDR 1.000.000.000 

(jurnal perpanjangan SHGB selama 20 tahun) 

 

(Dr) Biaya legal   IDR 5.000.000 

   (Cr) Bank    IDR 5.000.000   

(jurnal biaya legal perpanjangan SHGB tanah) 

 

(Dr) Amortisasi asset ditangguhkan SHBG   IDR 50.000.000 

  (Cr) Aset ditangguhkan SHGB   IDR 50.000.000 

(jurnal biaya amortisasi tahun pertama untuk masa penggunaan 20 tahun) 

 

 

3.5 Analisa implikasi 

 

Pada prinsipnya perlakuan akuntansi tanah di Indonesia tidak disusutkan, tetapi dengan 

kondisi tertentu umur ekonomis tanah dapat menjadi terbatas (sehingga harus disusutkan). 

Berikut adalah beberapa kondisi yang menyebabkan umur ekonomik tanah mejadi 

terbatas, antara lain: 

 

a. Manajemen mempunyai prediksi bahwa kondisi kualitas tanah dalam waktu tertentu 

tidak layak lagi untuk digunakan dalam operasi utama entitas; 

b. Sifat operasi utama entitas meninggalkan tanah pada saat aktvitas selesai, contohnya 

tanah yang digunakan untuk operasi utama proyek terletak di daerah terpencil, 

sehingga tanah disusutkan sesuai perkiraan  lamanya operasi utama atau proyek 

tersebut; 

c. Kebijakan dari pemerintah yang akan memanfaatkan tanah untuk kepentingan umum 

sehingga kemungkinan besar perpanjangan hak atas tanah tidak akan diperoleh. 

 

 

Contoh pemahaman. 

 

PT Rumah Sehat adalah anak perusahaan PT Tembapur yang bergerak di bidang 

perumahan. PT Rumah Sehat akan mendirikan rumah sewa di dekat area pertambangan 

tempat usaha PT Tembapur yang nantinya akan mensupport rumah sewa karyawan PT 

Tembapur yang berada di tengah pulau Papua (terpencil) dengan total perolehan tanah 

yang akan digunakan dalam proyek perumahan tersebut IDR 20.000.000.000.  
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PT Rumah Sehat mengikat kontrak dengan pemerintah daerah setempat yang mana dalam 

klausul kontrak tersebut PT Rumah Sehat harus melakukan restorasi atas perumahan 

tersebut setelah proyek pertambangan PT Tembapur (induk perusahaan) tersebut telah 

selesai.  Biaya restorasi tersebut diperkirakan sebesar IDR 10.000.000.000 pada saat PT 

Rumah Sehat meninggalkan proyek tersebut. PT Rumah Sehat berencana meninggalkan 

area perumahaan yang telah digunakan setelah proyek pertambangan PT Tembapur 

selesai. 

 

Berikut adalah biaya perolehan awal tanah dan pengukuran setelah pengakuan awal atas 

tanah perumahaan tersebut. 

 

Pengukuran perolehan tanah 

 

Biaya perolehan tanah      IDR 20.000.000.000 

 

Pengukuran awal kewajiban restorasi: 

Estimasi biaya restorasi   IDR 10.000.000.000  

Estimasi periode     20 tahun  

Suku bunga pinjaman acuan  10% 

Present value     0,149 

Pengukuran awal kewajiban restorasi    IDR   1.486.436.280 

   Total biaya perolehan tanah     IDR 21.486.436.280 

 

Journal perolehan tanah perumahan. 

 

(Dr) Tanah     IDR 20.000.000.000 

  (Cr) Bank      IDR 20.000.000.000 

(jurnal pembelian tanah perumahan) 

 

(Dr) Tanah     IDR 1.486.436.280 

  (Cr) Kewajiban restorasi    IDR 1.486.436.280 

(kewajiban restorasi tanah perumahan) 

 

Biaya pembelian tanah perumahan   IDR 20.000.000.000 

Kewajiban restorasi yang disyaratkan    IDR   1.486.436.280 

Total biaya perolehan tanah    IDR 21.486.436.280 

 

Umur ekonomis     20 tahun  

Biaya penyusutan tanah  per tahun  IDR 1.074.321.814 

 

Jurnal biaya penyusutan ! 

 

(Dr) Biaya penyusutan tanah    IDR 1.074.321.814 

  (Cr) Akumulasi penyusutan tanah           IDR 1.074.321.814 
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Pengukuran setelah pengakuan awal 

 

Nilai estimasi (awal) Tahun Biaya diamortisasi Nilai buku (akhir) 

1.486.436.280,24 1 148.643.628,02 1.635.079.908,27 

1.635.079.908,27 2 163.507.990,83 1.798.587.899,09 

1.798.587.899,09 3 179.858.789,91 1.978.446.689,00 

1.978.446.689,00 4 197.844.668,90 2.176.291.357,90 

2.176.291.357,90 5 217.629.135,79 2.393.920.493,69 

2.393.920.493,69 6 239.392.049,37 2.633.312.543,06 

2.633.312.543.06 7 263.331.254,31 2.896.643.797,37 

2.896.643.797,37 8 289.664.379,74 3.186.308.177,10 

3.186.308.177,10 9 318.630.817,71 3.504.938.994,81 

3.504.938.994,81 10 350.493.899,48 3.855.432.894,30 

3.855.432.894,30 11 385.543.289,43 4.240.976.183,72 

4.240.976.183,72 12 424.097.618,37 4.665.073.802,10 

4.665.073.802,10 13 466.507.380,21 5.131.581.182,31 

5.131.581.182,31 14 513.158.118,23 5.644.739.300,54 

5.644.739.300,54 15 564.473.930,05 6.209.213.230,59 

6.209.213.230,59 16 620.921.323,06 6.830.134.553,65 

6.830.134.553,65 17 683.013.455,37 7.513.148.009,02 

7.513.148.009,02 18 751.314.800,90 8.264.462.809,92 

8.264.462.809,92 19 826.446.280,99 9.090.909.090,91 

9.090.909.090,91 20 909.090.909,09 10.000.000.000,00 

  8.513.563.719,76  

 

 

Jurnal tahun – tahun berikutnya 

 

(Dr) Biaya Bunga    IDR 148.643.628 

(Cr) Kewajiban restorasi     IDR 148.643.628 

(jurnal tahun pertama amortisasi biaya restorasi) 

 

(Dr) Kewajiban restorasi    IDR 10.000.000.000 

  (Cr) Bank      IDR 10.000.000.000 

(jurnal realisasi kewajiban restorasi tanah) 
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3.6 O bulat - Ringkas pemahaman hak atas tanah 

 

 

Pengurusan Biaya Sertifikat Hak Guna 

Bangunan 

Perolehan awal 

Perpanjangan SHGB 

Diakui sebagai asset 

ditangguhkan lainnya dan 

diamortisasi sepanjang 

masa ekonomik SHGB. 

Diakui sebagai bagian biaya perolehan 

tanah. 

Apakah memiliki batasan manfaat 

ekonomik? 

Y 

N 

 

Tanah tidak disusutkan 

Tanah disusutkan sepanjang 

masa ekonimisnya. 

Kondisi yang menyebabkan umur 

ekonomis tanah terbatas: 

 

1. Prediksi manajemen 

2. Sifat operasi entitas 

3. Kebijakan pemerintah 
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Latihan & Soal 

 

1. PT Rekayasa Semua Lini membeli tanah yang belum dipastikan penggunaannya di 

daerah Cikarang dengan rincian biaya pembelian sebagai berikut: 

 

Harga Beli   IDR 4.000.000.000 

Biaya legal    IDR      85.000.000 

Biaya SHGB   IDR    500.000.000 

Biaya pematangan tanah  IDR    250.000.000 

 

Atas transaksi tersebut diatas buatlah jurnal dan perhitungan pengakuan perolehan 

tanah tersebut. 

 

 

2. PT Adi Cipta Rasa melakukan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan 

pabriknya di Karawang dengan rincian biaya sebagai berikut: 

 

Biaya notaris    IDR     50.000.000 

Biaya SHGB   IDR 1.000.000.000 

Masa penggunaan   30 tahun. 

 

Atas data tersebut diatas buatlah jurnal pengakuan atas perpanjangan SHGB tersebut. 

 

 

3. PT AAA pada tahun 20x7 menerima surat dari pemerintah pusat bahwa dalam hal 

rencana pembagunan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bekasi, lokasi pabrik saat ini tidak akan mendapatkan fasilitas 

perpanjangan SHGB setelah masa penggunaan SHGB tersebut selesai dikarenakan 

Pemerintah akan menggunakan tanah yang saat ini ditempat oleh PT AAA sebagai 

waduk air. Dimana data nilai buku tanah PT AAA adalah sebagai berikut: 

 

Nilai perolehan tanah    IDR 5.000.000.000 

Sisa masa penggunaan SHGB  10 tahun  

 

Dari data tersebut diatas buatlah perhitungan dan pencatatan transaksi tersebut. 
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BAB IV 

Investasi Properti 
 

 

4.1. Definisi 

  

Properti Investasi adalah properti (tanah bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau 

kedua-duanya) yang dikuasai (pemilik melalui akuisisi atau lessee melalui sewa pembiayaan) 

untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk: 

a. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan 

administratif, atau 

b. Dijual dalam kegiatan usaha sehari – hari (persediaan) 

 

Dapat disimpulkan bahwa properti invetasi adalah tanah atau bangunan untuk direntalkan 

atau untuk kenaikan nilai dan bukan merupakan asset tetap (digunakan sendiri) atau 

persediaan (untuk dijual). 

 

Contoh atas properti investasi adalah sebagai berikut: 

a. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk 

dijual dalam jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari – hari (tanah yang 

diinvestasikan). 

b. Tanah dikuasai saat ini yang dipergunakan di masa depan belum ditentukan (tanah 

menganggur). 

c. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dari sewa pembiayaan) dan disewakan 

kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi (sewa bangunan). 

d. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain 

melalui satu atau lebih sewa operasi (sewa bangunan). 

 

4.2. Permasalahan dalam investasi properti 

 

Permasalahan properti investasi 

1. Pengakuan awal  

a. Biaya perolehan awal dan komponennya 

b. Biaya setelah perolehan awal 

2. Pengukuran setelah pengakuan awal  

a. Model biaya perolehan / Cost model  

b. Model nilai wajar / Fair value model  

3. Reviu periodik atas estimasi manajemen. 

a. Metode penyusutan  

b. Masa manfaat  

c. Nilai residual  

4. Pengalihan property investasi. 

a. Properti investasi menjadi asset tetap atau persediaan 

b. Aset tetap atau persediaan menjadi properti investasi 

5. Penurunan nilai  

a. Impairment = Carrying value > Recoverable amount 

b. Recoverable amount = yang mana lebih besar dari (Fair value less cost to 

sales VS Value in use) 
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4.3. Pengakuan awal investasi property 

 

Diakui sebagai PI jika dan hanya jika: 

a. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan dari asset yang tergolong 

properti investasi akan mengalir kedalam entitas dan, 

b. Biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal. 

 

Biaya perolehan properti investasi termasuk biaya yang terjadi pada saat memperoleh 

properti investasi dan biaya yang terjadi setelahnya untuk menambah, menggantikan bagian 

properti, atau memperbaiki properti. 

 

Bagian dari property investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Sebagai contoh interior 

dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip 

pengakuan, entitas mengakui biaya penggantian property investasi yang ada pada saat 

terjadinya dalam jumlah tercatat property investasi jika memenuhi kriteria pengakuan diatas. 

 

Sedangkan entitas tidak mengakui biaya harian penggunaan property dalam jumlah tercatat 

property investasi, sebagai contoh adalah biaya tenaga kerja, biaya bahan habis pakai dan 

suku cadang kecil untuk pemeliharaan property investasi. 

 

4.4. Pengukuran saat pengakuan investasi property 

 

Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi. Biaya perolehan 

meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung 

termasuk: 

a. Biaya jasa hukum, 

b. Pajak pengalihan property, 

c. Biaya transaksi lainnya. 

 

Dan tidak termasuk: 

a. Biaya perintisan (kecuali untuk menjadikan property ke kondisi yang dimaksud oleh 

manajemen atau dapat digunakan). 

b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum property investasi mencapai tingkat 

hunian yang direncanakan, dan  

c. Jumlah tidak normal atas pemborosan bahan, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang 

terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan property. 

 

Contoh pemahaman. 

 

PT AAA adalah perusahaan baru berdiri yang bergerak dalam usaha sewa menyewa kantor 

yang berlokasi di Jakarta Selatan, PT AAA dalam proses pembangunan property investasinya 

mempekerjakan perusahaan kontruksi PT ABC dengan total kontrak IDR 30.000.000.000 

dengan total luas bangunan 10.000 meter persegi. Bangunan ini akan digunakan untuk sewa 

menyewa perkantoran oleh PT AAA dan sebesar 10% dari total bangunan akan digunakan 

sendiri sebagai kantor tempat PT AAA beroperasi.  
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Berikut detail biaya pengeluaran PT AAA selama pembangunan gedung kantor tersebut. 

 

a. Biaya pengeluaran pembelian tanah     IDR 100.000.000.000,00 

b. Biaya pematangan tanah      IDR       500.000.000,00 

c. Biaya konstruksi bangunan     IDR   30.000.000.000,00 

d. Biaya perpanjangan SHGB tanah     IDR     5.000.000.000,00 

e. Pajak pembelian tanah & pengalihan     IDR   10.000.000.000,00 

f. Biaya konsultan hukum untuk pengurusan tanah   IDR       500.000.000,00 

g. Pajak pertambahan nilai atas tanah & bangunan  IDR   13.000.000.000,00 

h. Biaya transaksi lainnya sampai bangunan  

siap untuk digunakan       IDR     1.300.000.000,00 

 

Dari detail transaksi tersebut, berapakah nilai perolehan property investasi yang harus dicatat 

oleh PT AAA dan berikan jurnal yang tepat atas transaksi tersebut? 

 

Jawaban yang disarankan! 

 

Biaya perolehan tanah: 

a. Biaya pengeluaran pembelian tanah     IDR 100.000.000.000,00 

b. Biaya pematangan tanah      IDR        500.000.000,00 

c. Biaya perpanjangan SHGB tanah     IDR     5.000.000.000,00 

d. Pajak pembelian tanah & pengalihan     IDR   10.000.000.000,00 

e. Biaya konsultan hukum untuk pengurusan tanah   IDR        500.000.000,00 

Total biaya perolehan tanah  (a)    IDR 116.000.000.000,00 

 

Biaya perolehan bangunan: 

f. Biaya konstruksi bangunan     IDR   30.000.000.000,00 

g. Biaya transaksi lainnya sampai bangunan  

siap untuk digunakan       IDR     1.300.000.000,00 

Total biaya perolehan bangunan (b)    IDR  31.300.000.000,00 

 

Total biaya perolehan asset tetap & property investasi (a+b): IDR 147.300.000.000,00 

 

Biaya perolehan asset tetap (10% digunakan sendiri)  IDR  14.730.000.000,00 

Biaya perolehan property investasi      IDR132.570.000.000,00 

 

Jurnal yang disarankan! 

 

(Dr) Kontruksi dalam penyelesaian  IDR 147.300.000.000,00 

(Dr) Pajak Pertambahan Nilai   IDR   13.000.000.000,00 

 (Cr) Bank       IDR 160.300.000.000,00 

(Jurnal pada saat setiap transaksi terjadi (a-h)) 

 

(Dr) Aset tetap     IDR   14.730.000.000,00 

(Dr) Properti Investasi   IDR 132.570.000.000,00  

 (Cr) Konstruksi dalam penyelesaian   IDR 147.300.000.000,00 

(Jurnal pada saat pengakuan asset tetap dan property investasi ketika tanah dan bangunan 

telah siap untuk diserahterimakan kepada PT AAA) 
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Keterangan: 

a. SHGB masuk dalam perhitungan perolehan tanah sesuai ISAK 25 “Hak atas tanah”. 

b. PPN  atas tanah dan bangunan tidak termasuk dalam perolehan karena pajak tersebut 

dapat dikreditkan. 

c. 10% tanah bangunan yang dibuat akan digunakan sendiri oleh PT AAA sehingga PT 

AAA harus mengakui asset tetap atas penggunaan sendiri tanah dan bangunan 

tersebut. 

 

 

Pengukuran dengan pembayaran ditangguhkan. 

Jika pembayaran atas property investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara 

harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan total pembayaran diakui sebagai beban 

bunga selama periode kredit. 

 

Contoh pemahaman. 

 

PT AAA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha sewa menyewa tanah dan 

bangunan, untuk memperluas pangsa pasar pendapatan sewanya pada tanggal 1 Januari 20x7 

PT AAA membeli ruko di kota bekasi dengan sistem pembayaran cicilan 10 kali dengan 

pihak developer, PT AAA membeli dengan nilai IDR 4.000.000.000,00 yang dibayar secara 

cicilan selama 10 bulan dengan total cicilan perbulan sebesar IDR 400.000.000,00 per bulan 

yang dibayarkan setiap tanggal 1 setiap bulannya. Berdasarkan keterangan pihak marketing 

developernya diketahui bahwa harga tunai ruko tersebut adalah sebesar IDR 

3.800.000.000,00 dan biaya pajak pembelian serta pengalihan bangunan sebesar IDR 

380.000.000,00. Berdasarkan keterangan tersebut diminta jurnal yang diperlukan untuk 

mencatat transaksi tersebut diatas. 

 

Jawaban yang disarankan! 

 

Total nilai pembelian dengan tangguhan selama 36 bulan   IDR 4.000.000.000,00 

Biaya perolehan dengan skema pembayaran tunai   IDR 3.800.000.000,00 

Pembayaran cicilan per bulan      IDR    400.000.000,00 

Pajak pembelian dan pengalihan hak      IDR    380.000.000,00 

Berikut adalah tabel pembayaran ruko tersebut: 

 

Tanggal  Pembayaran Pokok pinjaman Bunga Saldo 

1/01/x7 0 3.800.000.000,00 200.000.000,00 4.000.000.000,00 

1/02/x7 400.000.000,00 380.000.000,00 20.000.000,00 3.600.000.000,00 

1/03/x7 400.000.000,00 380.000.000,00 20.000.000,00 3.200.000.000,00 

1/04/x7 400.000.000,00 380.000.000,00 20.000.000,00 2.800.000.000,00 

1/05/x7 400.000.000,00 380.000.000,00 20.000.000,00 2.400.000.000,00 

1/06/x7 400.000.000,00 380.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000.000,00 

1/07/x7 400.000.000,00 380.000.000,00 20.000.000,00 1.600.000.000,00 

1/08/x7 400.000.000,00 380.000.000,00 20.000.000,00 1.200.000.000,00 

1/09/x7 400.000.000,00 380.000.000,00 20.000.000,00 800.000.000,00 

1/10/x7 400.000.000,00 380.000.000,00 20.000.000,00 400.000.000,00 

1/11/x7 400.000.000,00 380.000.000,00 20.000.000,00 0 
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Atas transaksi tersebut diatas biaya perolehan property investasi dan jurnal pengakuannya 

yang dicatat oleh PT AAA sbb: 

 

Biaya perolehan property investasi: 

Biaya perolehan dengan skema pembayaran tunai   IDR 3.800.000.000,00 

Pajak pembelian dan pengalihan hak      IDR    380.000.000,00 

 Total biaya perolehan       IDR 4.180.000.000,00 

 

Jurnal yang disarankan! 

(Dr) Properti investasi   IDR 4.180.000.000,00 

(Cr) Hutang pembiayaan    IDR 3.800.000.000,00 

(Cr) Bank      IDR    380.000.000,00 

(jurnal pengakuan awal atas property investasi pada tanggal 1/01/x7 berserta pajak 

pengalihan) 

 

 (Dr) Biaya bunga    IDR   20.000.000,00 

 (Cr) Accrued bunga      IDR 20.000.000,00 

(jurnal pengakuan bunga pada 31/01/x7) 

 

(Dr) Hutang pembiayaan  IDR 380.000.000,00 

(Dr) Accrued bunga    IDR   20.000.000,00 

 (Cr) Bank       IDR 400.000.000,00 

(jurnal pembayaran cicilan pertama 1/02/x7) 

       

  

Pengukuran dengan sewa pembiayaan.  

Properti investasi yang diperoleh dari transaksi sewa pembiayaan (finance lease) diakui pada 

jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini pembayaran sewa minimum. 

Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sewa pembiayaan. 

 

Contoh pemahaman  

 

PT AAA pada tanggal 1/01/x3 menandatangani perjanjian sewa pembiayaan dengan PT MAI 

untuk membeli ruko yang akan disewakan oleh PT AAA dengan detail informasi sebagai 

berikut: 

a. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 5 tahun, sewa pembiayaan tidak dapat 

dibatalkan, pembayaran sewa pembiayaan adalah sebesar IDR 239.816.200,00 

disetiap awal tahun (dengan dasar pembayaran tahunan). 

b. Nilai wajar ruko tersebut adalah sebesar IDR 1.000.000.000,00 dengan estimasi umur 

ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. 

c. PT AAA menggunakan metode biaya untuk pengukuran setelah pengakuan awal 

property investasi. 

d. PT AAA melakukan depresiasi property investasi dengan asset yang sama 

menggunakan metode garis lurus. 

e. Suku bunga implisit yang digunakan sebesar 10%. 

 

Berdasarkan data tersebut diatas buatlah jurnal pengakuan awal dan pengukuran setelah 

pengakuan awal atas property investasi tersebut. 
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Jawaban yang disarankan! 

 

Nilai wajar ruko   IDR 1.000.000.000,00 

Nilai sewa minimum  IDR 1.199.080.795,00 (IDR 239.816.159 x 5) 

Biaya perolehan property investasi IDR 1.000.000.000,00 (jumlah yang lebih rendah antara 

nilai wajar dan nilai kini pembayaran sewa minimum 

 

Pada tanggal 1/01/x3 PT AAA mencatat pengakuan asset dan liabilitas sewa pembiayaan atas 

property investasi sbb: 

 

(Dr) Properti investasi (sewa pembiayaan) IDR 1.000.000.000,00 

 (Cr) Liabilitas sewa pembiayaan     IDR 1.000.000.000,00 

(Jurnal perolehan property investasi dari sewa pembiayaan) 

 

Tabel pembayaran sewa pembiayaan (Dalam Rupiah): 

Tanggal Pembayaran tahunan 

sewa pembiayaan 

Bunga (10%) dari 

liabilitas sewa 

pembiayaan 

Pengurang 

liabilitas sewa 

pembiayaan 

Liabilitas sewa 

pembiayaan 

1/01/x3    1.000.000.000 

1/01/x3 239.816.159 0 239.816.159 760.183.841 

1/01/x4 239.816.159 76.018.384 163.797.775 596.386.066 

1/01/x5 239.816.159 59.638.607 180.177.552 416.208.514 

1/01/x6 239.816.159 41.620.851 198.195.308 218.013.206 

1/01/x7 239.816.159 *21.802.953 218.013.206 0 

 1.199.080.795 199.080.795 1.000.000.000  

*Pembulatan IDR 1.633 

 

Pada tanggal 1/01/x3 PT AAA mencatat transaksi pembayaran sbb: 

 

(Dr) Liabilitas sewa pembiayaan   IDR 239.816.159 

 (Cr) Bank       IDR 239.816.159 

(jurnal pembayaran pertama liabilitas sewa pembiayaan) 

 

Pada tanggal 31/12/x3 PT AAA melakukan pencatatan accrued bunga liabilitas sewa 

pembiayaan sbb: 

 

(Dr) Beban bunga    IDR 76.018.384 

 (Cr) Beban bunga sewa pembiayaan ditangguhkan  IDR 76.018.384 

(jurnal pengakuan beban bunga sewa pembiayaan pada tahun 20x3) 

 

Pada tanggal 13/12/x3 PT AAA mencatat biaya penyusutan atas property investasi sebagai 

berikut: 

 

(Dr) Biaya penyusutan property investai IDR 200.000.000,00 

 (Cr) Akumulasi penyusutan property investasi  IDR 200.000.000,00 

(jurnal pencatatan biaya penyusutan property investasi tahun 20x3) 
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Pengukuran dengan pertukaran.  

Biaya perolehan property investasi yang diperoleh dari transaksi pertukaran diukur pada nilai 

wajarnya, kecuali: 

a. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau 

b. Nilai wajar asset yang diterima dan asset yang diserahkan tidak dapat diukur dengan 

andal. 

Jika asset yang diperoleh tidak dapat diukur pada nilai wajar, maka biaya perolehannya 

diukur pada jumlah tercatat asset yang diserahkan. 

 

Entitas menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial dengan 

mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan yang diharapkan dapat berubah 

sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi 

komersial jika: 

a. Konfigurasi (risiko, waktu dan jumlah) arus kas dari aset yang diterima berbeda 

dengan konfigurasi arus kas dari aset yang diserahkan; atau 

b. Nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi 

berubah sebagai akibat dari pertukaran; dan  

c. Selisih di (a) dan (b) adalah relative signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang 

dipertukarkan. 

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai 

spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi tersebut 

mencerminkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini dapat menjadi jelas tanpa entitas 

menyajikan perhitungan yang rinci. 

 

Penentuan nilai wajar dalam pertukaran asset 

 

Nilai wajar suatu asset dapat diukur secara andal jika: 

a. Variabilitas dalam rentang pengukuran nilai wajar yang rasional untuk asset tersebut 

adalah tidak signifikan; atau 

b. Probabilitas dari beragam estimasi dalam rentang tersebut dapat dinilai secara rasional 

dan digunakan ketika mengukur nilai wajar. 

 

Jika entitas dapat mengukur nilai wajar secara andal, baik dari asset yang diterima atau 

diserahkan, maka nilai wajar asset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya 

perolehan dari asset yang diterima, kecuali jika nilai wajar asset yang diterima dinilai lebih 

jelas. 

 

Pedoman pengukuran atas nilai wajar hak property untuk model nilai wajar diatur dalam 

PSAK 68: “Pengukuran Nilai Wajar” paragraph 33-35, 40-41, 48, 50 dan 52. Pedoman 

tersebut juga relevan dalam penentuan nilai wajar ketika nilai tersebut digunakan sebagai 

biaya perolehan untuk tujuan pengakuan awal. 
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4.5. Pengukuran setelah pengakuan awal properti investasi. 

 

Entitas dapat: 

a. Memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk keseluruhan property 

investasi yang menjadi agunan liabilitas yang membayar imbal hasil dikaitkan secara 

langsung dengan nilai wajar dari, atau imbal hasil dari, asset tertentu yang 

mencangkup properti investasi tersebut; dan  

b. Memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh property investasi 

lain, tanpa memperhatikan pilihan sebagaimana dijelaskan diatas. 

 

 

Model nilai wajar 

 

Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih menggunakan model nilai wajar mengukur 

seluruh property investasi berdasarkan nilai wajar kecuali dalam kasus entitas memiliki 

ketidakmampuan mengukur nilai wajar secara andal. 

 

Jika hak atas property investasi yang dimiliki oleh lessee (penyewa) dalam sewa operasi 

diklasifikasikan sebagai property investasi maka entitas tidak bebas memilih sehingga 

diterapkan model nilai wajar. 

 

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar property investasi diakui 

dalam laba rugi pada periode terjadinya. 

 

 

Model biaya  

 

Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih model biaya mengukur seluruh property 

investasinya dengan ketentuan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan 

akumulasi rugi penurunan nilai. Kecuali property investasi tersebut memenuhi kriteria 

sebagai dimiliki untuk dijual maka diukur sesuai dengan PSAK 58 : Aset Tidak Lancar yang 

Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. 

 

Contoh pemahaman  

 

PT AAA mendirikan bagunan dengan total nilai perolehan IDR 120.000.000.000,00 dengan 

tujuan utama perolehan bangunan tersebut adalah untuk disewakan kembali kepada para 

tenant untuk dipergunakan sebagai perkantoran. Umur ekonomis bangunan tersebut 

diperkirakan 25 tahun penggunaan. 

 

Setahun kemudian nilai wajar bangunan tersebut adalah IDR 150.000.000.000,00 

 

a. Berdasarkan contoh tersebut bagaimanakah perlakuan bangunan tersebut sesuai 

dengan PSAK 13 jika pengukuran menggunakan nilai wajar pada tahun pertama 

bangunan tersebut? 

b. Bagaimanakah perlakuan akuntansinya jika pengukuran menggunakan model biaya 

dengan asumsi nilai residual nol pada tahun pertama bangunan tersebut? 
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Jawaban yang disarankan! 

 

Model nilai wajar. 

 

Diketahui total biaya perolehan IDR 120.000.000.000,00 yang sebelumnya diklasifikasi 

sebagai kontruksi dalam penyelesaian. 

 

Jurnal pengakuan awal! 

 

Property investment      IDR 120 milyar 

Construction in progress – Property Investment    IDR 120 milyar 

(jurnal pada saat pengakuan awal property investasi) 

 

Tahun pertama nilai Properti Investasi meningkat dengan nilai wajar IDR 150 milyar. 

 

Jurnal tahun pertama! 

 

Property investment       IDR 30 milyar 

 Gain on property investment       IDR 30 milyar 

(jurnal pada saat terjadi peningkatan nilai wajar property investasi) 

 

Note: tidak ada pengakuan biaya penyusutan karena menggunakan model nilai wajar 

 

Model biaya. 

 

Diketahui total biaya perolehan IDR 120.000.000.000,00 yang sebelumnya diklasifikasi 

sebagai kontruksi dalam penyelesaian. 

 

Jurnal pengakuan awal! 

 

Property investment      IDR 120 milyar 

Construction in progress – Property Investment    IDR 120 milyar 

(jurnal pada saat pengakuan awal property investasi) 

 

Tahun pertama perolehan Properti Investasi dengan umur ekonomis 25 tahun dan nilai 

residual nol. 

 

Nilai perolehan    IDR 120.000.000.000,00 

Umur ekonomis   25 tahun  

Nilai residual     Nol 

Biaya penyusutan per tahun    IDR 4.800.000.000,00 (IDR 120.000.000.000,00 / 25) 

 

Jurnal tahun pertama! 

 

Depreciation expenses Property investment    IDR 4,8 milyar 

 Accumulated depreciation property investment    IDR 4,8 milyar 

(jurnal biaya penyusutan property investasi tahun pertama) 

 

Note : Kenaikan nilai wajar tidak diakui karena menggunakan model biaya.
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4.6. Pengalihan investasi properti 

 

Properti investasi dapat dialihkan ke asset/persediaan atau dari asset/persediaan  dialihkan ke 

properti investasi. Sesuai dengan PSAK 13 paragraph 57 pengalihan ke, atau dari, property 

investasi dapat dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang 

dibuktikan dengan: 

a. Dimulainya penggunaan oleh pemilik, dialihkan dari property investasi menjadi 

property yang digunakan sendiri; 

b. Dimulainya pengembangan untuk dijual, dialihkan dari property investasi menjadi 

persediaan; 

c. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, diaihkan dari property digunakan sendiri 

menjadi menjadi property investasi; 

d. Dimulainya sewa operasi kepada pihak lain, dialihkan dari persediaan menjadi 

property investasi. 

 

Revisi PSAK 13 “Investasi Properti” berlaku 1 Januari 2018  

 

Contoh pemahaman – Pengalihan dari property investasi menjadi property digunakan sendiri. 

 

PT AAA merupakan perusahaan manufaktur yang berada di Cikarang memiliki property 

investasi berupa apartement yang disewakan kepada publik untuk mendapatkan penghasilan 

atas sewa apartemen tersebut. Berdasarkan PSAK 13 apartement tersebut termasuk dalam 

klasifikasi property investasi. 

 

Rincian data apartemen tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tanggal perolehan      1 January 2013 

Jumlah apartemen        10 unit 

Apartement yang disewakan         8 unit 

Apartement yang tidak disewakan        2 unit 

Nilai perolehan @ IDR 1 milyar  IDR 10.000.000.000,00 

Pengukuran           model biaya    

Umur ekonomis      20 tahun 

Nilai residual               nol  

 

Karena meningkatnya bisnis manufaktur pada PT AAA yang membutuhkan tenaga 

ekspatriat, PT AAA memutuskan semua sewa apartement yang telah berakhir diakhir tahun 

2018 (karena masa sewa telah selesai setelah 5 tahun penggunaan) tidak akan diperpanjang 

karena akan digunakan sendiri untuk para ekspatriat yang akan datang dan bekerja di PT 

AAA. 
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Jawaban yang disarankan! 

 

Berdasarkan contoh kasus tersebut, PT AAA akan melakukan reklasifikasi property investasi 

menjadi asset tetap yang digunakan sendiri. Dengan jurnal dan perhitungan sebagai berikut: 

 

Daftar penyusutan apartemen 

Apartement  

Harga perolehn  10.000.000.000 

Umur ekonomins   20 tahun 

Pengukuran        Model biaya 

Nilai residula             - 

 

Nilai tersusutkan 10.000.000.000 Akum Penyusutan Nilai buku 

Tahun 1 500.000.000 500.000.000 9.500.000.000 

Tahun 2 500.000.000 1.000.000.000 9. 000.000.000 

Tahun 3 500.000.000 1.500.000.000 8.500.000.000 

Tahun 4 500.000.000 2.000.000.000 8. 000.000.000 

Tahun 5 500.000.000 2.500.000.000 7.500.000.000 

Tahun 6 500.000.000 3. 000.000.000 7. 000.000.000 

Tahun 7 500.000.000 3.500.000.000 6.500.000.000 

Tahun 8 500.000.000 4. 000.000.000 6. 000.000.000 

Tahun 9 500.000.000 4.500.000.000 5.500.000.000 

Tahun 10 500.000.000 5.000.000.000 5. 000.000.000 

Tahun 11 500.000.000 5.500.000.000 4.500.000.000 

Tahun 12 500.000.000 6. 000.000.000 4. 000.000.000 

Tahun 13 500.000.000 6.500.000.000 3.500.000.000 

Tahun 14 500.000.000 7. 000.000.000 3. 000.000.000 

Tahun 15 500.000.000 7.500.000.000 2.500.000.000 

Tahun 16 500.000.000 8. 000.000.000 2. 000.000.000 

Tahun 17 500.000.000 8.500.000.000 1.500.000.000 

Tahun 18 500.000.000 9.000.000.000 1. 000.000.000 

Tahun 19 500.000.000 9.500.000.000 500.000.000 

Tahun 20 500.000.000 10.000.000.000 - 

 

 

Jurnal reklasifikasi Properti Investasi menjadi Aset Tetap! 

 

Aset tetap        IDR 10.000.000.000 

Akumulasi penyusutan Properti Investasi     IDR   2.500.000.000 

 Akumulasi penyusutan Aset tetap        IDR   2.500.000.000 

 Properti Investasi          IDR 10.000.000.000 
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Contoh pemahaman – Pengalihan dari property yang digunakan sendiri menjadi 

property investasi. 

 

Melanjutkan pada contoh pengalihan dari Properti Investasi menjadi asset tetap pada contoh 

sebelumnya. PT AAA diakhir tahun kesepuluh memutuskan untuk memulangkan seluruh 

tenaga ekspatriatnya karena bisnis manufaktur sudah mulai stabil dan dapat menggunakan 

tenaga ahli dalam negeri. 

 

PT AAA memutuskan untuk menyewakan kembali seluruh apartementnya. Diakhir tahun ke 

sepuluh agen property yang bertugas mencari penyewa apartement telah berhasil 

menyewakan kesepuluh apartement tersebut. 

 

Berdasarkan contoh kasus diatas, berikut adalah data dan jurnal reklasifikasi yang diperlukan: 

 

Apartement  

Harga perolehn  10.000.000.000 

Umur ekonomins   20 tahun 

Pengukuran        Model biaya 

Nilai residula             - 

 

Nilai tersusutkan 10.000.000.000 Akum Penyusutan Nilai buku 

Tahun 1 500.000.000 500.000.000 9.500.000.000 

Tahun 2 500.000.000 1.000.000.000 9. 000.000.000 

Tahun 3 500.000.000 1.500.000.000 8.500.000.000 

Tahun 4 500.000.000 2.000.000.000 8. 000.000.000 

Tahun 5 500.000.000 2.500.000.000 7.500.000.000 

Tahun 6 500.000.000 3. 000.000.000 7. 000.000.000 

Tahun 7 500.000.000 3.500.000.000 6.500.000.000 

Tahun 8 500.000.000 4. 000.000.000 6. 000.000.000 

Tahun 9 500.000.000 4.500.000.000 5.500.000.000 

Tahun 10 500.000.000 5.000.000.000 5. 000.000.000 

Tahun 11 500.000.000 5.500.000.000 4.500.000.000 

Tahun 12 500.000.000 6. 000.000.000 4. 000.000.000 

Tahun 13 500.000.000 6.500.000.000 3.500.000.000 

Tahun 14 500.000.000 7. 000.000.000 3. 000.000.000 

Tahun 15 500.000.000 7.500.000.000 2.500.000.000 

Tahun 16 500.000.000 8. 000.000.000 2. 000.000.000 

Tahun 17 500.000.000 8.500.000.000 1.500.000.000 

Tahun 18 500.000.000 9.000.000.000 1. 000.000.000 

Tahun 19 500.000.000 9.500.000.000 500.000.000 

Tahun 20 500.000.000 10.000.000.000 - 

 
 

Jurnal reklasifikasi Aset tetap menjadi Properti Investasi! 

Properti Investasi      IDR 10.000.000.000 

Akumulasi penyusutan Aset tetap    IDR   5.000.000.000 

 Akumulasi penyusutan Properti Investasi     IDR   5.000.000.000 

 Aset tetap         IDR 10.000.000.000 
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Contoh pemahaman – Pengalihan dari property investasi menjadi persediaan. 

  

PT ABC merupakan perusahaan real estate (penjualan property) dan penyewa property yang 

berdomisili di Bekasi. PT ABC memiliki property yang diperjual belikan (diakui sebagai 

persediaan) dan property yang disewakan (diakui sebagai property investasi). 

 

Pada tahun 20x7 PT ABC melakukan lelang penjualan seluruh property investasinya dengan 

alasan bisnis agar lebih dapat berkonsentrasi pada bisnis utama perusahaan sebagai penjual 

property. 

 

Berikut adalah rincian data property investasi yang akan dilelang : 

 

Total property investasi       20 unit 

Nilai perolehan @ IDR 1 milyar        IDR 20.000.000.000,00 

Akumulasi penyusutan            (IDR   6.000.000.000,00) 

Nilai buku property investasi             IDR 14.000.000.000,00 

 

Jurnal! 

 

Persediaan       IDR 14.000.000.000,00 

Akumulasi penyusutan Properti Investasi  IDR   6.000.000.000,00 

Propertti Investasi    IDR 20.000.000.000,00 

(Jurnal reklasifikasi property investasi menjadi persediaan) 

 

Setelah lebih dari dua tahun dilakukan penjualan atas property tersebut perusahaan hanya 

dapat menjual 15 unit property tersebut dan pada akhir tahun 20x9 PT ABC melakukan reviu 

nilai persediaan propertinya dibandingkan dengan nilai realisasi bersihnya. Berikut adalah 

data reviu persediaan PT ABC: 

 

Total property yang masih belum terjual      5 unit 

Nilai persediaan atas property tersebut  @ IDR 700 juta  IDR 3,5 milyar 

Nilai realisasi bersih atas persediaan property @ IDR 600 juta IDR 3 milyar 

Penyesuaian atas nilai persediaan terhadap NRV   IDR 0,5 milyar 

 

Jurnal penyesuaian atas NRV 

 

Harga pokok penjualan   IDR 500.000.000,00 

 Cadangan Persediaan Penyesuaian NRV   IDR 500.000.000,00 

(jurnal penyesuaian persediaan atas NRV) 

 

 

Note : jurnal tersebut berdasarkan PSAK 14 “Persediaan” dimana persediaan dinilai mana 

yang lebih rendah antara biaya persediaan dengan nilai realisasi bersih dengan menggunakan 

metode harga pokok penjualan (COGS method). 
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Contoh pemahaman – Pengalihan dari persediaan menjadi property investasi. 

 

Melanjutkan contoh kasus sebelumnya, persediaan yang telah disesuaikan dengan nilai 

realisasi bersihnya diputuskan oleh management PT ABC untuk disewakan kembali. Atas 

keputusan tersebut akunting membuat jurnal dan perhitungan sebagai berikut: 

 

Nilai persediaan atas property yang tidak laku dilelang IDR 3.500.000.000,00 

Cadangan persediaan penyesuaian NRV             (IDR    500.000.000,00) 

 Nilai persediaan (bersih)    IDR 3.000.000.000,00 

 

Jurnal reklasifikasi ! 

 

Properti investasi     IDR 5.000.000.000,00 

Cadangan persediaan penyesuaian NRV   IDR    500.000.000,00 

 Akumulasi penurunan nilai PI        IDR    500.000.000,00 

 Akumulasi penyusutan PI        IDR 1.500.000.000,00 

 Persediaan           IDR 3.500.000.000,00 

(jurnal reklasifikasi persediaan menjadi property investasi) 

 

Posisi property investasi setelah reklasifikasi dari persediaan. 

 

Nilai perolehan       IDR 5.000.000.000,00 

Akumulasi penyusutan                (IDR 1.500.000.000,00) 

Akumulasi penurunan nilai               (IDR    500.000.000,00) 

 Nilai property investasi (bersih)   IDR 3.000.000.000,00 

 

Note: nilai property investasi setelah reklasifikasi dari persediaan adalah sama dengan nilai 

persediaan sebelum reklasifikasi, setiap perubahan estimasi akuntansi akan transaksi tersebut 

diperlakukan secara prospektif sesuai dengan PSAK 25. 

 

 

4.7. Pelepasan investasi properti 

 

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dieliminasi dari laporan posisi keuangan) pada 

saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak 

memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. 

 

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan property investasi 

ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat asset, dan diakui dalam 

laba rugi (kecuali jika PSAK 30: Sewa mensyaratkan lain dalam jual dan sewa-balik) pada 

periode terjadinya penghentian atau pelepasan. 

 

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, 

kehilangan, atau penyerahan property investasi diakui dalam laba rugi ketika kompensasi 

tersebut menjadi piutang. 
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Contoh pemahaman  

 

PT XYZ memiliki property investasi yang sangat strategis (berada tepat di belakang pintu tol 

Cikarang Utama) dengan majunya pertumbuhan ekonomi yang terus bergeser dari Jakarta ke 

Jawa Barat Pemerintah memutuskan untuk membuat jalan tol layang dari Jakarta menuju 

Cikampek, dengan proyek tersebut property investasi PT XYZ akan dihancurkan karena 

masuk dalam proyek perluasan tol tersebut. Pemerintah memberikan kompensasi kerugian 

senilai NJOP PBB bangunan tersebut.Berikut adalah data rinci mengenai peristiwa tersebut: 

 

Nilai buku property investasi: 

Nilai perolehan property investasi (PI)   IDR 25.000.000.000,00 

Umur ekonomis PI        25 tahun 

Nilai residual                  nol 

Akumulasi penyusutan pada saat  

pemerintah memberikan kompensasi             (IDR 20.000.000.000,00) 

Nilai buku property investasi     IDR    5.000.000.000,00 

 

Nilai NJOP property investasi: 

NJOP tanah        IDR 5.000.000.000,00 

NJOP bangunan      IDR 3.000.000.000,00 

Total NJOP property investasi    IDR 8.000.000.000,00 

 

Jurnal pada saat pemberian kompensasi! 

 

Bank     IDR   8.000.000.000,00 

Akumulasi penyusutan PI IDR 20.000.000.000,00 

 Properti investasi      IDR 25.000.000.000,00 

 Keuntungan kompensasi pemerintah    IDR   3.000.000.000,00 

(jurnal pada saat PT XYZ menerima sejumlah kompensasi atas property investasi) 

 

4.8. Pengungkapan investasi property 

 

Dalam pengungkapan dalam laporan keuangannya entitas mengungkapkan: 

a. Apakah entitas menerapkan model nilai wajar atau model biaya; 

b. Jika menerapkan model nilai wajar, apakah, dan dalam keadaan bagaimana, hak atas 

property yang dimiliki dalam sewa operasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai 

property investasi. 

c. Jika pengklasifikasian sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan 

property investasi dari property yang digunakan sendiri dengan property yang dimiliki 

untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari – hari; 

d. Sejauh mana penentuan nilai wajar property investasi (yang diukur atau diungkapkan 

dalam laporan keuangan) didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang 

dimiliki kualifikasi professional yang telah diakui dan relevan serta memiliki 

pengalaman terkini di lokasi dan kategori property investasi yang dinilai, jika tidak 

ada penilaian tersebut maka hal ini diungkapkan; 
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e. Jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk: 

(i) Penghasilan rental dari property investasi, 

(ii) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul 

dari property investasi yang menghasilkan rental selama periode, 

(iii) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul 

dari property investasi yang tidak menghasilkan rental selama periode, 

(iv) Perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atas 

penjualan property investasi dari sekelompok asset yang menggunakan model 

biaya ke kelompok yang menggunakan model nilai wajar. 

f. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas kemampuan realisasi dari property investasi 

atau atas pengiriman penghasilan dan hasil pelepasan; 

g. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan atau untuk 

memperbaiki, memelihara, atau meningkatkan property investasi. 

 

Pengungkapan tambahan dengan model nilai wajar. 

Jika entitas menggunakan model nilai wajar untuk mengukur property investasinya maka 

entitas mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah tercatat property investasi pada awal dan 

akhir periode, yang menunjukkan hal berikut: 

a. Penambahan, dengan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari 

perolehan dan dari pengeluaran selanjutnya yang diakui dalam julah tercatat asset; 

b. Penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui kombinasi bisnis; 

c. Asset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam 

kelompok asset lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai 

dengan PSAK 58 “Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang 

dihentikan dan pelepasan lain; 

d. Keuntungan atau kerugian neto dari penyesuaian terhadap nilai wajar; 

e. Selisih kurs neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan dari mata uang 

fungsional menjadi mata uang penyajian yang berbeda, dan penjabaran dari kegiatan  

usaha luar negeri menjadi mata uang penyajian dari entitas pelapor; 

f. Pengalihan ke/dan dari persediaan dan property yang digunakan sendiri, dan 

g. Perubahan lainnya. 

 

Pengungkapan tambahan dengan model biaya 

Sebagai tambahan dari pengungkapan yang disyaratkan, entitas yang menerapkan model 

biaya mengungkapkan: 

a. Metode penyusutan yang digunakan,  

b. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, 

c. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi 

penurunan nilai) pada awal dan akhir periode, 

d. Rekonsiliasi jumlah tercatat property investasi pada awal dan akhir periode, yang 

menunjukkan: 

(i) Penambahan, dengan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari 

akuisisi dan dari peneluaran selanjutnya yang diakui sebagai asset, 

(ii) Penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui kombinasi bisnis, 

(iii) Asset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam 

kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai 

PSAK 58 “Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang 

dihentikan dan pelepasan lain; 

(iv)  Penyusutan. 
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(v) Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pembalikan rugi penurunan 

nilai, selama periode sesuai dengan PSAK 48 “Penurunan Nilai Aset”. 

(vi)  Selisih kurs neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan dari mata uang 

fungsional menjadi mata uang penyajian yang berbeda, dan penjabaran dari 

kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang penyajian dari entitas pelapor; 

(vii) Pengalihan ke/dan dari persediaan dan property yang digunakan sendiri; dan  

(viii) Perubahan lainnya. 

e. Nilai wajar property investasi, jika entitas tidak dapat mengukur nilai wajar property 

investasi secara andal, entitas mengungkapkan : 

(i) Deskripsi property investasi 

(ii) Penjelasan mengapa nilai waja tidak dapat diukur dengan andal 

(iii) Jika memungkinkan, rentang estimasi nilai wajar kemungkinan besar berada. 

 

 

4.9. Analisa implikasi (pengukuran dengan nilai wajar)  

 

Telah lebih dari 400 tahun akuntansi keuangan berdasarkan nilai historis. Dalam model nilai 

historis, nilai aset dan liabilitas ditentukan berdasarkan harga yang diperoleh dari transaksi 

actual yang telah terjadi dimasa lalu. Alternative lain adalah penggunaan nilai wajar, pada 

model nilai wajar, nilai aset dan liabilitas ditentukan berdasarkan nilai wajar pada saat 

tanggal pengukuran. 

 

Contoh: 

Nilai wajar tanah pada neraca harus merepresentasikan nilai pasar pada tanggal neraca 

tersebut. 

 

Berikut adalah ilustrasi perbandingan jika entitas menggunakan model biaya perolehan dan 

nilai wajar pada properti investasi. 

 

 Year 1 (opening) Year 1 (Closing) Year 2 (closing) 

Balance sheet HC FV HC FV HC FV 

Assets:       

Cash - - 9.000 9.000 18.500 18.500 

Condominium 100.000 100.000 99.500 125.000 99.000 110.000 

Total 100.000 100.000 108.500 134.000 117.500 128.500 

       

Liabilities & Equity:       

Long term debt 50.000 50.000 50.000 48.000 50.000 50.500 

Equity 50.000 50.000 58.500 86.000 67.500 78.000 

Total 100.000 100.000 108.500 134.000 117.500 128.500 

       

Income statement       

       

Rental income  - - 12.000 12.000 12.500 12.500 

Depreciation - - (500) - (500) - 

Interest expenses - - (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) 

Gain/loss Condo - - - 25.000 - (15.000) 

Gain/loss on debt - - - 2.000 - (2.500) 

Income (loss) - - 8.500 36.000 9.000 (8.000) 
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Kesimpulan: 

Pada tahun pembukaan total aset dan liabilitas serta ekuitas antara model harga perolehan 

(Historicasl cost/Cost model) dan model nilai wajar (Fair Value model) memiliki nilai yang 

sama. Karena dinilai pada saat perolehan awal. Dimana nilai perolehan awal aset sama 

dengan nilai wajar aset.  

 

Pada tahun pertama dan kedua usaha entitas kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh 

penggunaan model pengukuran (model biaya dan nilai wajar) pada laporan keuangan. Ketika 

nilai wajar aset berubah signifikan (baik naik atau pun turun) mengakibatkan perbedaan yang 

sangat besar dengan performa laporan keuangan yang menggunakan model biaya. Dimana 

model nilai wajar dianggap lebih relevan karena menyajikan kondisi ekonomis saat ini tetapi 

tidak menggambarkan kondisi kemampuan menghasilkan laba oleh manajemen. 
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4.10. O bulat – ringkas pemahaman tentang investasi properti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apakah transaksi perolehan masuk kriteria sebagai 

property investasi (future benefit, measurable, 

tangible secara spesifik berupa tanah & bangunan 

untuk menghasilkan pendapatan atau kenaikan 

nilai? 

Y 

N 

Bagaimana cara perolehannya ??? 

Dicatat sebagai biaya, 

aset tetap atau asset lain-

lain (sesuai dengan 

kriterianya) selain 

property investasi. 

Pembelian Sewa 

Pembayaran di 

tangguhkan  
Tunai 

Selisih antara 

pembayaran 

ditangguhkan 

dengan nilai 

tunai diakui 

sebagai biaya 

bunga  

Akui seluruh 

pengeluaran untuk 

memperoleh aset 

tetap kecuali pajak 

yang dapat 

direstitusikan 

Nilai perolehan 

Akui nilai asset 

sebesar jumlah 

yang lebih rendah 

antara  nilai wajar 

dan nilai kini 

pembayaran sewa 

minimum. 

Jumlah yang 

setara diakui 

sebagai liabilitas 

sewa guna usaha. 

 

Nilai perolehan  

Entitas dapat memilih model 

Model biaya  Model nilai wajar 

Harga perolehan (-) 
Akum penyusutan (-) 

Akum penurunan nilai 

Nilai wajar tanpa 

penyusutan  

Penurunan nilai Kenaikan nilai 

Penurunan nilai  

Diakui di PL 

Diakui pada laporan laba 

rugi 
Diakui rugi penurunan nilai 

segera pada laporan laba rugi 

Pemulihan kembali 

Sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) harus segera diakui 

di PL dan tidak boleh melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui. 

Pertukaran 

Apakah terdapat 

substansi komersial ??? 

Y 

N 

Kerugian 
pertukaran 

diakui segera, 

keuntungan 

pertukaran 

ditangguhkan 

Keuntungan & kerugian 

pertukaran diakui segera 

Nilai perolehan  

Sewa Pembiayaan Sewa Operasi 

Akui nilai asset 

sebesar jumlah 

yang lebih rendah 

antara  nilai wajar 

dan nilai kini 

pembayaran sewa 

minimum.Tidak 

boleh memilih 

model pengukuran. 

Harus 

menggungakan nilai 

wajar  
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4.11. Latihan & soal 

 

1. Contoh dari properti investasi, kecuali… 

a. Tanah yang dimiliki dalam jangka waktu panjang untuk kenaikan nilai 

b. Bangunan yang dimiliki perusahaan untuk disewakan kepada pihak ke 3 

c. Tanah yang dimiliki perusahaan untuk tujuan diperjual belikan dalam jangka 

waktu pendek 

d. Tanah yang dimiliki perusahaan tapi belum ditentukan penggunaannya di masa 

mendatang 

 

2. Properti investasi akan diakui sebagai aset perusahaan pada saat : 

1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan dari aset yang tergolong 

sebagai properti investasi akan mengalir ke dalam entitas. 

2. Biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal 

Pernyataan yang benar adalah … 

a. 1 saja 

b. 2 saja 

c. 1 dan 2 

d. Tidak ada jawaban yang benar 

 

3. Perusahaan BUMN memperoleh hibah bangunan dari pemerintah. Perusahaan akan 

menyewakan bangunan tersebut kepada pihak ke 3. Pencatatan yang akan dbuat 

perusahaan adalah ….. 

a. Dr. Properti Investasi – Bangunan IDR xxx.xxx 

Cr. Modal donasi     IDR xxx.xxx 

 

b. Dr. Properti Investasi – Bangunan IDR xxx.xxx 

Cr. Pendapatan lain – lain    IDR xxx.xxx 

 

c. Dr. Bangunan    IDR xxx.xxx 

Cr. Pendapatan lain – lain    IDR xxx.xxx 

 

d. Dr. Bangunan    IDR xxx.xxx 

Cr. Modal donasi     IDR xxx.xxx 

 

4. Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar IDR 10 juta untuk perbaikan atap gedung 

kantor yang selama ini disewakan kepada pihak ke 3. biaya perbaikan tersebut dinilai 

signifikan dan masuk dalam kriteria kapitalisasi, Perusahaan akan mencatat dengan 

mendebit 

a. Biaya perawatan 

b. Bangunan kantor 

c. Properti investasi - bangunan kantor 

d. Akumulasi penyusutan - bangunan kantor 
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5. Perusahaan memiliki properti investasi bangunan dengan nilai tercatat pada 31 

Desember 2010 (sebelum penyesuaian terhadap nilai wajar) sebesar IDR 460 juta. 

Nilai wajar bangunan tersebut pada 31 Desember 2010 adalah sebesar IDR 520 juta. 

Jurnal penyesuaian yang dibuat perusahaan jika menggunakan metode fair-value 

model adalah .... 

a. Dr. Properti Investasi – Bangunan IDR 60 juta 

Cr. Laba penyesuaian nilai wajar   IDR 60 juta 

  

b. Dr. Properti Investasi – Bangunan IDR 60 juta 

Cr. Surplus revaluasi     IDR 60 juta 

 

c. Dr. Bangunan    IDR 60 juta 

Cr. Surplus revaluasi     IDR 60 juta 

 

d. Dr. Bangunan    IDR 60 juta 

Cr. Laba penyesuaian nilai wajar   IDR 60 juta 

 

6. PT AAA memiliki properti investasi berupa bangunan perkantoran. Pada 1 Maret 

2010 perusahaan memutuskan untuk menggunakan gedung tersebut sebagai kantor 

pusat. Nilai tercatat gedung tersebut pada 1 Maret 2010 adalah IDR 260 juta (biaya 

perolehan IDR 420 juta dan akumulasi penyusutan IDR 160 juta) dan nilai wajar 

gedung pada 1 Maret 2010 sebesar IDR 300 juta. Jika perusahaan menggunakan 

metode cost model, catatan yang akan dibuat perusahaan adalah .... 

a. Dr. Bangunan     IDR 260 juta 

Dr. Akumulasi penyusutan - PI Bangunan IDR 160 juta 

 Cr. Properti Investasi – Bangunan    IDR 420 juta 

 

b. Dr. Properti Investasi – Bangunan  IDR 260 juta 

Dr. Akumulasi penyusutan – Bangunan  IDR 160 juta 

 Cr. Bangunan       IDR 420 juta 

 

c. Dr. Bangunan     IDR 300 juta 

Cr. Properti Investasi – Bangunan    IDR 260 juta 

Cr. Laba penyesuaian nilai wajar    IDR 40 juta 

 

d. Dr. Properti Investasi – Bangunan  IDR 300 juta 

Cr. Bangunan       IDR 260 juta 

Cr. Laba penyesuaian nilai wajar    IDR 40 juta 
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7. Pada 1 Januari 2011, Perusahaan memutuskan untuk menyewakan bangunan yang 

selama ini digunakan menjadi rumah dinas. Nilai tercatat pada 1 Januari 2011 sebesar 

IDR 550 juta dan nilai wajar sebesar IDR 520 juta. Jika perusahaan menggunakan 

metode fair value model, catatan yang harus dibuat pada saat transfer pada tanggal 1 

Januari 2011 adalah.... 

a. Dr. Properti Investasi – Bangunan  IDR 550 juta 

Cr. Bangunan       IDR 550 juta 

 

b. Dr. Properti Investasi – Bangunan  IDR 520 juta 

Cr. Bangunan       IDR 520 juta 

 

c. Dr. Bangunan     IDR 550 juta 

Cr. Properti Investasi – Bangunan    IDR 550 juta 

 

d. Dr. Bangunan     IDR 520 juta 

Cr. Properti Investasi – Bangunan    IDR 520 juta 

 

8. Pernyataan terkait dengan properti investasi yang benar, kecuali:  

a. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk 

dijual dalam jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari – hari. 

b. Tanah dikuasai saat ini yang dipergunakan di masa depan belum ditentukan 

c. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dari sewa pembiayaan) dan disewakan 

kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. 

d. Transfer mengubah jumlah tercatat PI yang ditransfer dan tidak mengubah biaya 

property untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan 
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BAB V 

Biaya Pinjaman 
 

 

5.1. Definisi 

 

Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan 

pinjaman dana. 

 

Aset kualifikasian adalah asset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk 

digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. 

 

 

5.2. Prinsip dasar biaya pinjaman 

 

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau 

produksi asset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan asset tersebut. 

Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. 

 

5.3. Cakupan biaya pinjaman & asset kualifikasian 

 

Biaya pinjaman mencakup: 

a. Beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif 

sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 55: Instrumen  Keuangan: 

Pengakuan dan pengukura; 

b. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan 

PSAK 30 : Sewa; dan 

c. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang 

selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. 

 

Cakupan asset kualifikasian dapat berupa dan tidak terikat (bergantung pada keadaan) adalah 

sebagai berikut: 

a. Persediaan  

b. Pabrik 

c. Fasilitas pembangkit listrik 

d. Asset tak berwujud 

e. Property investasi 

 

Pengecualian asset kualifikasian adalah asset keuangan dan persediaan yang dipabrikasi atau 

diproduksi dalam jangka waktu pendek bukan merupakan asset kualifikasian. Asset yang siap 

untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika diperoleh bukan merupakan 

asset kualifikasian. 
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5.4. Pengakuan biaya pinjaman 

 

Entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan asset 

kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas 

pertama kali memenuhi seluruh kondisi berikut: 

 

a. Terjadiya pengeluaran untuk asset; 

b. Terjadiya biaya pinjaman; 

c. Entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan asset agar 

dapat digunakan untuk dijual sesuai dengan intensinya. 

 

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi, atau 

pembuatan asset kualifikasian termasuk dalam biaya perolehan asset tersebut (biaya pinjaman 

yang dapat dihindari/dapat dikapitalisasikan sebagai biaya perolehan asset kualifikasian). 

 

Jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh asset kualifikasian, 

maka entias menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya 

pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi 

sementra dari pinjaman tersebut. 

 

Rumus Pinjaman Dana Khusus 

 

Biaya pinjaman aktual (-) penghasilan investasi sementara dari pinjaman 

 

 

Jika entitas meminjam dana secara umum lalu menggunakannya untuk memperoleh suatu 

asset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi 

dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas asset tersebut. 

 

Tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman selama 

periode, di luar pinjaman spesifik untuk memperoleh asset kualifikasian, jumlah biaya 

pinjaman dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman 

yang terjadi pada periode tersebut. 

 

Rumus Pinjaman Dana Umum 

 

Rerata tertimbang pengeluaran (x) Tarif kapitalisasi  

 

Rerata tertimbang pengeluaran: 

Jumlah pinjaman (x) (periode waktu pinjaman (:) 12 bulan) 

 

Tarif kapitalisasi: 

Beban bunga (:) rerata tertimbang nilai pinjaman 

 

 



 

90 

 

Selisih lebih jumlah tercatat asset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. 

 

Ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan yang diekspektasikan asset kualifikasian melebihi 

jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturunkan 

nilainya atau dihapus-bukukan sesuai dengan pengaturan dalam PSAK lain. Dalam keadaan 

tertentu jumlah yang diturunkan nilainya atau dihapus-bukukan dapat dipulihkan kembali 

sesuai dengan PSAK lainnya tersebut. 

 

 

Contoh pemahaman pinjaman spesifik. 

 

PT ABC melakukan pembangunan konstruksi atas bangunan kantornya dengan pendanan 

khusus dari Bank Swasta, total pendanaan yang diterima PT ABC sebesar IDR 

4.000.000.000,00 yang mana pinjaman tersebut dicairkan pada tanggal 1 Januari 20x7 

seluruhnya. Pada tahun pertama pembangunan konstruksi bangunan kantor PT ABC 

melakukan setoran kepada kontraktor sebanyak 2 kali pembayaran termin masing-masing 

pada tanggal 1 Januari 20x7 dan 1 July 20x7 dengan total termin masing-masing IDR 

1.000.000.000,00 (total pembayaran pada tahun 20x7 sebesar IDR 2.000.000.000,00). 

Prediksi dari perusahaan kontraktor tersebut bangunan akan selesai diakhir tahun kedua. 

Selama tahun 20x7 PT ABC dibebankan biaya bunga pinjaman sebesar IDR 400.000.000,00 

(dengan tingkat suku bunga 10% per tahun), dan menerima pendapatan bunga atas deposito 

sebesar IDR 262.500.000,00 (dengan tingkat suku bunga 7,5% per tahun). 

 

Atas pinjaman khusus tersebut PT ABC melakukan pencatatan biaya pinjaman sebagai 

berikut: 

 

 

Beban bunga pinjaman   IDR 400.000.000,00 

 Bank         IDR 400.000.000,00 

(jurnal pada saat mencatat pembayaran bunga pinjaman) 

 

 

Bank/Deposito    IDR 262.500.000,00 

 Pendapatan bunga deposito     IDR 262.500.000,00 

(jurnal pada saat penerimaan pendapatan bunga deposito) 

 

 

Konstruksi dalam penyelesaian  IDR 137.500.000,00* 

 Beban bunga pinjaman      IDR 137.500.000,00 

(jurnal reklasifikasi pengakuan biaya pinjaman) 

 

 

*diperoleh dari : IDR 400.000.000 -) IDR 262.500.000 = IDR 137.500.000 
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Contoh pemahaman pinjaman umum. 

 

PT ABC mendanai pembangunan dari pinjaman yang bersifat umum. Nilai pinjaman pada 31 

desember 20x9 berikut bunga untuk tahun tersebut adalah sebagai berikut (jutaan rupiah): 

 

Keterangan Pinjaman Beban bunga 

Cerukan bank (10% per tahun) 1.000 100 

Pinjaman bank jangka pendek (8% per tahun) 3.000 240 

Pinjaman bank jangka panjang (7% per tahun  6.000 420 

Total 10.000 760 

 

Diminta! 

a. Tentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi pada tahun 20x9 

b. Tentukan nilai tercatat bangunan per 31 Desember 20x9 

c. Buat jurnal kapitalisasi biaya pinjaman tahun 20x9 

 

Jawaban yang disarankan 

 

a. Tarif kapitalisasi = 760 (:) 10.000 = 7,6% (Beban bunga (:) total pinjaman) x 100% 

b. Rerata tertimbang pengeluaran: 

 

Keterangan Pengeluaran  Periode pinjaman Nilai  

1 Jan 20x9 600 12/12 600 

1 April 20x9 400 9/12 300 

1 Juli 20x9  1.000 6/12 500 

 2.000  1.400 

 

Rerata tertimbang pengeluaran :  1.400 

 

Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi  = 1.400 x 7,6% = 100,64 

 

Nilai tercatat gedung = 2.000 + 100,64 = 2.100,64 

 

 

c. Jurnal kapitalisasi. 

 

 

(Dr) Beban bunga     IDR 760 

  (Cr) Kas/Bank/Hutang bunga    IDR 760 

(Jurnal pada saat pembebanan bunga pinjaman) 

 

 

(Dr) Konstruksi dalam penyelesaian   IDR 100,64 

  (Cr) Beban bunga      IDR 100,64 

(Jurnal kapitalisasi biaya pinjaman umum) 
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Contoh pemahaman jika terjadi selisih lebih jumlah tercatat asset kualifikasian atas 

jumlah terpulihkan atau nilai yang dapat terealisasi. 

 

PT APL memiliki persediaan yang merupakan asset kualifikasian berupa bangunan rumah 

yang akan dipasarkan dalam transaksi normal perusahaan real estate. Rata-rata penyelesaian 

pembangunan rumah yang dipasarkan PT APL adalah 1 tahun 6 bulan. PT APL memiliki 

pinjaman khusus yang dipergunakan untuk membantu penyelesaian pembangunan persediaan 

rumah tersebut. Berikut adalah informasi rinci terkait persediaan dan beban lainnya atas 

persediaan rumah tersebut: 

 

Keterangan Jumlah 

Jumlah persediaan rumah 200 unit 

Biaya persediaan rumah (per satuan)* IDR 1.000.000.000,00 

Total persediaan rumah IDR 200.000.000,00 

Harga jual rumah  IDR 1.100.000.000,00 

Biaya penyelesaian dan biaya menjual  IDR 150.000.000,00 
*) Nilai sudah termasuk biaya pinjaman  

 

Berdasarkan PSAK 14 “Persediaan” nilai persediaan setelah pengakuan awal dinilai mana 

yang lebih rendah antara Biaya persediaan dan nilai realisasi bersih (NRV – Net Realizable 

Value). 

 

Berdasarkan PSAK 14 “Persediaan” PT APL melakukan perhitungan dan penyesuaian 

sebagai berikut: 

 

Biaya persediaan: 

Biaya persediaan     IDR 1.000.000.000,00 

Unit persediaan                 200 unit 

Total biaya persediaan    IDR  200.000.000.000,00 

 

Nilai realisasi bersih: 

Harga jual per unit     IDR  1.100.000.000,00 

Biaya penyelesaian & biaya menjual   IDR        150.000.000,00 

Nilai realisasi bersih per unit persediaan  IDR     950.000.000,00 

Total nilai realisasi bersih    IDR  190.000.000.000,00 

 

Selisih biaya persediaan dan NRV   IDR    10.000.000.000,00 

 

Jurnal penyesuaian atas NRV! 

 

Harga pokok penjualan   IDR 10.000.000.000,00 

 Cadangan Persediaan Penyesuaian NRV   IDR 10.000.000.000,00 

(jurnal penyesuaian persediaan atas NRV) 

 

 

Note : jurnal tersebut berdasarkan PSAK 14 “Persediaan” dimana persediaan dinilai mana 

yang lebih rendah antara biaya persediaan dengan nilai realisasi bersih dengan menggunakan 

metode harga pokok penjualan (COGS method). 
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5.5. Kesulitan dalam mengidentifikasi biaya pinjaman. 

 

Beberapa kesulitan dalam mengidentifkasi biaya pinjaman dan hubungannya dengan asset 

kualifikasian, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan pembiayaan entitas yang dikoordinasikan secara terpusat, 

b. Kelompok usaha menggunakan berbagai bentuk instrumen utang untuk meminjam 

dana dengan tingkat bunga yang berbeda dan meminjamkan dana tersebut kepada 

entitas lain dalamm kelompok usaha tersebut dengan dasar yang beragam, 

c. Penggunaan pinjaman dalam denominasi atau terkait dengan valuta asing, ketika 

kelompok usaha beroperasi dalam perekonomian dengan inflasi yang tinggi, dan 

fluktuasi kurs. Akibatnya penentuan jumlah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan 

secara langsung dengan perolehan asset kualifikasian menjadi sulit dan diperlukan 

adanya pertimbangan. 

 

 

5.6. Penghentian biaya pinjaman 

 

Penghentian biaya pinjaman dapat terjadi sementara atau secara substansial.  

 

Entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang 

diperpanjang yang mana pengembangan aktif atas asset kualifikasian juga dihentikan. 

 

Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas 

yang diperlukan untuk mempersiapkan asset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual 

sesuai dengan intensinya telah selesai. 

 

Jika konstruksi asset kualifikasian diselesaikan per bagian  dan setiap bagian dapat digunakan 

selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya 

pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkannya agar dapat digunakan 

atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai secara substansial. 

 

 

5.7. Pengungkapan biaya pinjaman 

 

Entitas mengungkapkan : 

a. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode. 

b. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang 

dapat dikapitalisasi. 
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5.8. Analisa implikasi biaya pinjaman dan pengaruhnya terhadap perpajakan. 

 

Ketentuan pajak penghasilan tidak mendefinisikan secara khusus tentang bunga. Pasal 4 ayat 

1 huruf a UU PPh beserta penjelasannya hanya menguraikan bahwa termasuk dalam 

pengertian bunga adalah premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya 

sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli bawah nilai nominalnya. Premium 

tersebut merupakan penghasilan bagi yang mener obligasi dan diskonto merupakan 

penghasilan bagi yang membeli obligasi. 

 

Perlakuan pajak untuk biaya bunga diuraikan dalam tabel 5.8.1. uraiannya mengupas biaya 

bunga dari sisi deductible/non-deductible expenses dan objek pemotongan PPh. Karena 

ketentuan pajak sudah memiliki aturan sendiri, konvergensi IFRS untuk standar akuntansi 

biaya pinjaman tidak memiliki pengaruh terhadap perpajakan. 

 

Tabel 5.8.1 

No Deskripsi perlakuan pajak Referensi 

A. Biaya bunga pinjaman  

1 a. Biaya bunga yang secara langsung atau tidak langsung 

berkaitan dengan kegiatan usaha merupakan deductible 

expense. 

b. Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli 

saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen 

yang diterimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh. Bunga 

pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat 

dikapitalisasi sebagai penambahan harga perolehan saham. 

c. Pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk 

keperluan pribadi peminjam merupakan non-deductible 

expenses. 

Pasal 6 ayat (1) 

huruf a UU 

PPh dan 

penjelasannya. 

2 Biaya bunga merupakan beban yang mempunyai masa  manfaat tidak 

lebih dari 1 (satu) tahun dan merupakan biaya pada tahun yang 

bersangkutan 

Penjelasan 

Pasal 6 ayat (1) 

UU PPh 

3 a. Pembayaran bunga merupakan non-deductible expense dalam 

hal bunga tersebut dibayarkan sehubungan dengan utang yang 

dianggap sebagai penyertaan modal ketika terjadi penyertaan 

modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan 

modal tersebut sebagai utang, sedangkan Dirjen Pajak 

menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. 

b. Bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga 

seperti diuraikan pada butir a, bunga tersebut dianggap sebagai 

dividen yang dikenai pajak. 

Pasal 4 

PerDirjen 

Pajak No. Per 

44/PJ/2009 
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No Deskripsi perlakuan pajak Referensi 

A. Biaya bunga pinjaman (lanjutan)  

4 a. Biaya bunga atas dana pinjaman yang dipakai untuk 

pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan 

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan diperlakukan 

sebagai bagian dari harga perolehan sarana dan prasarana 

kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan 

tersebut. 

 

b. Biaya bunga atas dana pinjaman yang dipakai untuk 

pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan 

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang terutang 

atau dibayarkan setelah selesainya proses pembangunan dan 

pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau 

penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya 

badan atau lembaga nirlaba.  

Pasal 4 

PerDirjen 

Pajak No. 

Per-

44/PJ./2009 

5 Perlakuan biaya bunga yang dibayar atau terutang dalam hal wajib pajak 

menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga deposito atau 

tabungan lainnya: 

a. Seluruh bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tidak 

dapat dibebankan sebagai biaya apabila jumlah rata-rata 

pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah 

rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau 

tabungan lainnya. 

b. Bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya 

adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman 

yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai 

deposito berjangka atau tabungan lainnya apabila jumlah rata-

rata pinjaman lebih besar dari jumlah rat-rata dana yang 

ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya. 

c. Bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman wajib pajak 

dari pihak ketiga dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan 

Pasal 6 ayat (1) UU No7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan UU No. 10 Tahun 1994, dalam hal: 

 Dana pinjaman tersebut disimpan/ditempatkan dalam 
bentukekening giro yang atas jasanya dikenakan pajak 

penghasilan yang bersifat final, 

 Adanya keharusan bagi wajib pajak untuk menempatkan dana 
dalm jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata 

untuk memenuhi keharusan tersebut: misalnya cadangan biaya 

reklamasi yang harus ditempatkan dalam bentuk deposito atau 

tabungan di Bank Pemerintah. 

 Dapat dibuktikan bahwa penempatan  deposito atau tabungan 

tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisal laba 

setelah kena pajak 

Surat edaran 

Dirjen Pajak 

No. SE-

46/PJ.4/1995 
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No Deskripsi perlakuan pajak Referensi 

B. Biaya bunga pinjaman sebagai objek pemotongan PPh  

1 Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 

obligasi dan surat utang Negara, dan bunga sinmpanan yang dibayarkan 

oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak 

bersifat final. 

Pasal 4 ayat 

(2) UU PPh 

2 a. Penghasilan bunga yang disediakan untuk dibayarkan, atau telah 

jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek 

pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha 

tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada 

wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap, dipotong PPh 

pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib 

membayarkan. 

b. Pemotongan PPh pasal 23 tidak dilakukan atas: 

 Penghasilan bunga yang dibayar atau terutang kepada 
bank; dan  

 Penghasilan bunga yang dibayar atau terutang kepada 

badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai 

penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur 
dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Pasal 23 UU 

PPh 

3 Penghasilan bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 

jaminan pengembalian utang yang dibayarkan, disediakan untuk 

dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan 

pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk 

usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada 

wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong 

PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib 

membayarkan 

Pasal 26 UU 

PPh 

 

Konvergensi IFRS untuk standar akuntansi biaya pinjaman tidak memiliki pengaruh terhadap 

perpajakan artinya biaya pinjaman yang dikapitalisasikan dikeluarkan dan diakui sebagai 

biaya pada saat terjadinya (perbedaan tersebut bersifat temporer), sehingga jumlah tercatat 

asset komersial berbeda dengan jumlah tercatat asset fiskal.  

 

Contoh pemahaman akuntansi vs pajak terkait biaya pinjaman 

 

PT ABC melakukan pembangunan konstruksi atas bangunan kantornya dengan pendanan 

khusus dari Bank Swasta, total pendanaan yang diterima PT ABC sebesar IDR 

4.000.000.000,00 yang mana pinjaman tersebut dicairkan pada tanggal 1 Januari 20x7 

seluruhnya. Berikut adalah data rinci terkait pembayara termin dan tingkat bunga pinjaman 

beserta deposito untuk PT ABC atas dana pembangunan tersebut: 

a. Total dana pinjaman   IDR 4.000.000.000,00 

b. Tanggal pencairan pinjaman 1 Januari 20x7 

c. Tingkat suku bunga  10% pertahun  

d. Pembayaran termin dibagi 4 setiap 1 januari dan juli selama dua tahun 

e. Tingkat suku bunga deposito atas pinjaman yang tidak terpakai 7,5% 
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Berikut adalah perhitungan, jurnal dan implikasinya antara akuntansi dan pajak: 

 

Transaksi pada tahun pertama (20x7) 

 

Dana pinjaman yang diterima IDR 4.000.000.000 

Tanggal mulai pinjaman 1 Jan 20x7 

Bunga pinjaman 10% per tahun  

Beban bunga selama tahun 20x7 IDR 400.000.000 

Tingkat bunga deposito  per tahun 7.5% per tahun  

Pendapatan bunga tahun 20x7 IDR 262.500.000 

Total biaya pinjaman selama tahun 20x7 IDR 137.500.000 

Umur ekonomis asset 20 tahun  

Nilai residual asset Nol 

 

Termin Jumlah (IDR) Saldo deposito 

 

Periode 

Deposito 

Rerata 

tertimbang 

Bunga rerata 

tertimbang 

  4.000.000.000    

1 Jan x7 1.000.000.000 3.000.000.000 6 bulan  1.500.000.000 112.500.000 

1 Jul x7 1.000.000.000 2.000.000.000 12 bulan 2.000.000.000 150.000.000 

 3.500.000.000 262.500.000 

 

Saldo aset kualifikasian akhir tahun 20x7 Komersial (IDR) Fiskal (IDR) 

Saldo Awal  - - 

Termin pertama (1 Jan 20x7) 1.000.000.000 1.000.000.000 

Termin kedua (1 July 20x7) 1.000.000.000 1.000.000.000 

Biaya pinjaman tahun pertama *1) 137.500.000 0 

Saldo konstruksi dalam penyelesaian 31 Des 20x7 2.137.500.000 2.000.000.000 
 

Note: 

1) Total biaya pinjaman IDR 137.500.000 berasal dari selisih Beban bunga IDR 400.000.000 dikurangi pendapatan bunga tahun 20x7 IDR 

262.500.000. 

2) Seilisih antara saldo konstruksi dalam penyelesaian adalah koreksi negatif fiskal bersifat temporer (timming different) yang akan 

berpengaruh terhadap deferred tax PT ABC. 

 

Perhitungan fiskal: 

Koreksi negatif    : IDR 137.500.000 

Tarif pajak     : 25% 

Pajak tangguhan (deferred tax)  : IDR 34.375.000 

 

Jurnal deftax atas koreksi negatif temporer! 

 

(Dr) Beban Pajak Tangguhan   IDR 34.375.000 

 (Cr) Liabilitas Pajak Tangguhan     IDR 34.375.000 

(jurnal pengakuan beban pajak tangguhan atas koreksi negatif biaya pinjaman tahun 20x7) 

 

Saldo deftax 20x7 

Saldo awal 20x7   :          IDR   -  

Pembebanan 20x7   :         (IDR 34.375.000) 

Saldo akhir 20x7   :         (IDR 34.375.000) 
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Transaksi pada tahun 20x8. 

 

Beban bunga selama tahun 20x8   IDR 400.000.000 

Pendapatan bunga tahun 20x8   (IDR 37.500.000) 

Total biaya pinjaman selama tahun 20x8  IDR 362.500.000 

 

Termin Jumlah (IDR) Saldo deposito Periode 

Deposito 

Rerata 

tertimbang 

Bunga rerata 

tertimbang 

1 Jan x8 1.000.000.000 1.000.000.000 6 bulan 500.000.000 37.500.000 

1 Jul x8 1.000.000.000 0 12 bulan - - 

 500.000.000 37.500.000 

 

Saldo aset kualifikasian akhir tahun 20x8 Komersial (IDR) Fiskal (IDR) 

Saldo awal  2.137.500.000 2.000.000.000 

Termin pertama (1 Jan 20x8) 1.000.000.000 1.000.000.000 

Termin kedua (1 July 20x8) 1.000.000.000 1.000.000.000 

Biaya pinjaman tahun kedua  362.500.000 0 

Saldo konstruksi dalam penyelesaian 31 Des 20x8 4.500.000.000 4.000.000.000 

 

Perhitungan fiskal: 

Koreksi negatif    : IDR 362.500.000 

Tarif pajak     : 25% 

Pajak tangguhan (deferred tax)  : IDR 90.625.000 

 

Jurnal deftax atas koreksi negatif temporer! 

 

(Dr) Beban Pajak Tangguhan   IDR 90.625.000 

 (Cr) Liabilitas Pajak Tangguhan     IDR 90.625.000 

(jurnal pengakuan beban pajak tangguhan atas koreksi negatif biaya pinjaman tahun 20x8) 

 

Saldo deftax 20x8 

Saldo awal 20x8   : (IDR   34.375.000)  -  

Pembebanan 20x8   :  (IDR   90.625.000) 

Saldo akhir 20x8   : (IDR 125.000.000) 

 

Pengujian menggunakan pendekatan neraca (balance sheet approach): 

Saldo Konstruksi dalam penyelesaian (fiskal)  IDR 4.000.000.000 

Saldo Konstruksi dalam penyelesaian (komersial)  IDR 4.500.000.000 

Koreksi negatif *      (IDR    500.000.000) 

Tariff pajak              25% 

Liabilitas pajak tangguhan      (IDR    125.000.000) 

 

*IDR 500.000.000 adalah korekso fiscal tahun 20x7 sebesar IDR 137.500.000 dan tahun 

20x8 sebesar IDR 362.500.000. 

Sesuai 
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Daftar asset tetap setelah asset kualifikasi selesai dibangun (komerial vs fiskal) 

 

(dalam ribuan rupiah) 
 

Year 

Komersial Fiskal  

Timming 

Diff 

 

Deftax 

Liability 
Depre Accum 

Dep 

Book 

value 

Depre Accum 

Dep 

Book 

value 

   4.500.000   4.000.000 -500.000 -125.000 

20X9 225.000 225.000 4.275.000 200.000 200.000 3.800.000 25.000 6.250 

20Y1 225.000 450.000 4.050.000 200.000 400.000 3.600.000 25.000 6.250 
20Y2 225.000 675.000 3.825.000 200.000 600.000 3.400.000 25.000 6.250 
20Y3 225.000 900.000 3.600.000 200.000 800.000 3.200.000 25.000 6.250 
20Y4 225.000 1.125.000 3.375.000 200.000 1.000.000 3.000.000 25.000 6.250 
20Y5 225.000 1.350.000 3.150.000 200.000 1.200.000 2.800.000 25.000 6.250 
20Y6 225.000 1.575.000 2.925.000 200.000 1.400.000 2.600.000 25.000 6.250 
20Y7 225.000 1.800.000 2.700.000 200.000 1.600.000 2.400.000 25.000 6.250 
20Y8 225.000 2.025.000 2.475.000 200.000 1.800.000 2.200.000 25.000 6.250 
20Y9 225.000 2.250.000 2.250.000 200.000 2.000.000 2.000.000 25.000 6.250 
20Z1 225.000 2.475.000 2.025.000 200.000 2.200.000 1.800.000 25.000 6.250 
20Z2 225.000 2.700.000 1.800.000 200.000 2.400.000 1.600.000 25.000 6.250 
20Z3 225.000 2.925.000 1.575.000 200.000 2.600.000 1.400.000 25.000 6.250 
20Z4 225.000 3.150.000 1.350.000 200.000 2.800.000 1.200.000 25.000 6.250 
20Z5 225.000 3.375.000 1.125.000 200.000 3.000.000 1.000.000 25.000 6.250 
20Z6 225.000 3.600.000 900.000 200.000 3.200.000 800.000 25.000 6.250 
20Z7 225.000 3.825.000 675.000 200.000 3.400.000 600.000 25.000 6.250 
20Z8 225.000 4.050.000 450.000 200.000 3.600.000 400.000 25.000 6.250 
20Z9 225.000 4.275.000 225.000 200.000 3.800.000 200.000 25.000 6.250 
20A1 225.000 4.500.000 0 200.000 4.000.000 0 25.000 6.250 

        0 

Note: saldo liabilitas pajak tangguhan pada tahun ke 20 akan menjadi nol setelah perbedaan waktu pengakuan 

biaya pinjaman antara komersial dan fiskal walaupun memiliki waktu beban penyusutan yang sama-sama 20 

tahun. Ini terjadi karena pajak mengakui sekaligus biaya pinjaman sebagai beban bunga pada tahun 

pembebanan. 

 
Jurnal liabilitas pajak tangguhan selama 20 tahun kedepan! 

 

(Dr) Liabilitas pajak tangguhan    IDR 6.250.000 

 (Cr) Beban pajak tangguhan       IDR 6.250.000 

(jurnal liabilitas pajak tangguhan selama 20 tahun kedepan) 
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5.9. O bulat - Ringkas pemahaman tentang biaya pinjaman  

Biaya pinjaman dapat diatribusikan secara 

langsung dengan perolehanya? 

 

No 

Beban 

 

Y 

Apakah memiliki manfaat ekonomis dimasa 

depan? 
Beban 

 

No 

Apakah dapat diukur dengan handal? Beban 
 

No 

Apakah aset tersebut asset kualifikasian? Beban 

 

No 

Kapitalisasi biaya pinjaman kedalam asset 

kualifikasi 
Apa tipe pendanaan atas asset kualifikasi? 

Dana khusus 

(Biaya pinjaman aktual (-) 

penghasilan investasi 

sementara dari pinjaman) 

 

 

Dana umum 

(Rerata tertimbang pengeluaran (x) Tarif 

kapitalisasi)  

 

Rerata terimbang pengeluaran: 

Jumlah pinjaman (x) (periode waktu 

pinjaman (:) 12 bulan) 

 

Tarif kapitalisasi: 

Beban bunga (:) rerata tertimbang nilai 

pinjaman 

 

Nilai kapitalisasi lebih besar dibandingkan dengan nilai 

terpulihkan atau nilai realisasi bersih? 

Apakah seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan asset kualifikasian 

agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai? 

 

Y 

Y 

Y 
Tahap identifikasi 

Pengakuan 

Pengukuran 

Y 
HENTIKAN 

Pengakuan & Pengukuran 

 

 

LANJUTKAN 

Pengakuan & pengukuran sampai aktivitas selesai 

No 

Y 

Koreksi selisih lebih kapitalisasi sesuai 

dengan nilai terpulihkan atau NRV 
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5.10. Latihan & Soal 

 

 

1. Biaya apa saja yang dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikapitalisasi? 

a. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan asset  

b. Biaya konstruksi 

c. Biaya produksi aset kualifikasian 

d. Benar semua 

 

2. Menurut PSAK 26, tidak diperkenankan untuk mempergunakan PSAK 26 untuk biaya 

pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau 

produksi dari: 

a. Persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dan dasar berulang 

b. Dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan aset moneter 

c. Memiliki masa manfaat dan nilai sisa 

d. Merupakan aset moneter dan dinilai sebesar nilai wajar. 

  

3. Yang dimaksud dengan aset kualifikasian adalah … 

a. Aset utama yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan bagi entitas yang 

memilikinya 

b. Aset yang memiliki masa manfaat tak terbatas 

c. Aset yang tidak dapat digunakan tanpa adanya alat bantuan yang mendukung agar 

dapat beroperasi 

d. Aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap digunakan atau dijual 

sesuai dengan maksudnya. 

 

4. Entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset 

kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas 

pertama kali memenuhi kondisi: 

I. Terjadinya pengeluaran untuk asset 

II. Terjadinya biaya pinjaman 

III. Entitas telah melakukan aktifitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar 

dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. 

a. I dan II 

b. II dan III 

c. I, II, dan III 

d. Tidak ada jawaban yang benar 

 

5. Biaya pinjaman dapat meliputi: 

I. Kewajiban pajak tanggguhan 

II. Beban bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif 

III. Kewajiban estimasi 

IV. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs 

tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. 

a. I dan III 

b. II dan IV 

c. I, II, dan III 

d. I, II, III, dan IV 
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6. Dalam proses pembangunan gedung, jika kegiatan konstruksi fisik harus dihentikan 

sementara karena hujan yang berkepanjangan, maka dalam hal ini perlakuan terhadap 

kapitalisasi biaya pinjaman adalah … 

a. Tetap berlangsung terlepas dari kondisi apapun. 

b. Tetap berlangsung , hanya apabila hujan yang berkepanjangan di daerah tersebut 

merupakan hal yang wajar 

c. Dihentikan sampai hujan yang berkepanjangan berakhir 

d. Dihentikan karena adanya keadaan diluar ekspektasi entitas. 

 

7. Suatu kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan, dimana setiap bangunan 

dapat digunakan secara individual, jika terdapat beberapa bagian yang telah selesai 

pembangunannya dan siap digunakan, maka perlakuan kapitalisasinya: 

a. Kapitalisasi terus berjalan untuk seluruh kompleks bisnis tanpa memperhatikan 

bagian-bagian yang telah siap digunakan. 

b. Dihentikan seluruhnya atas kapitalisasi konstruksi kompleks bisnis tersebut. 

c. Dihentikan untuk bagian yang telah siap digunakan, dan melanjutkan kapitalisasi 

untuk bagian yang belum selesai 

d. Jawaban a, b dan c salah semua 

 

8. Entitas mengakui kapitalisasi biaya pinjaman ketika…. 

a. Biaya pinjaman tersebut dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, 

konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian 

b. Kemungkinan besar biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat ekonomi masa 

depan 

c. Biaya pinjaman tersebut dapat diukur dengan andal 

d. Semua jawaban benar. 
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BAB VI 

Penurunan Nilai Asset 
 

 

6.1. Tujuan penilaian atas penurunan nilai asset  

 

Tujuan penilaian atas penurunan nilai asset adalah menilai seberapa besar nilai asset 

sesungguhnya secara ekonomi, penurunan nilai terjadi ketika terdapat indikasi penurunan 

nilai atas asset tersebut. 

 

Pada Standar Akuntansi Keuangan penurunan nilai secara umum diatur dalam PSAK 48 

“Penurunan Nilai Aset” dimana dalam PSAK 48 tidak mencakup penurunan nilai atas: 

a. Persediaan (diatur dalam PSAK 14 “Persediaan”) 

b. Aset yang timbul dari kontrak konstruksi (PSAK 34 “Kontrak Konstruksi”) 

c. Aset pajak tangguhan (PSAK 46 “Pajak Penghasilan”) 

d. Aset yang timbul dari imbalan kerja (PSAK 24 “Imbalan Kerja”) 

e. Aset keuangan yang termasuk dalam lingkup PSAK 55 “Instrumen keuangan: 

pengakuan dan pengukuran” 

f. Properti investasi yang diukur pada nilai wajar (PSAK 13 “Properti Investasi”) 

g. Biaya akuisisi tangguhan dan asset takberwujud yang timbul dari hak kontraktual 

asuradur berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 62 

“Kontrak Asuransi”, dan  

h. Aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dimiliki 

untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual 

dan Operasi yang Dihentikan” 

 

Pengecualian tersebut diatas karena SAK yang berlaku untuk asset tersebut memberikan 

persyaratan untuk mengakui dan mengukurnya. PSAK 48 “Penurunan Nilai Aset” juga 

berlaku untuk asset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi pada entitas anak dan 

ventura bersama yang disajikan dengan metode biaya dalam laporan keuangan tersendiri 

seperti yang dijelaskan dalam PSAK 4 “Laporan Keuangan Tersendiri”, sedangkan untuk 

asset keuangan lainnya merujuk pada PSAK 55 “Instrumen keuangan: Pengakuan dan 

Pengukuran”. 

 

PSAK 48 “Penurunan Nilai Aset” juga diterapkan untuk asset yang dicatat pada jumlah 

revaluasian (seperti pada PSAK 16 “Aset Tetap” dan PSAK 19 “Aset Takberwujud”) 
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6.2. Definisi  

 

Berikut adalah definisi – definisi yang digunakan dalam penurunan nilai asset. 

 

Aset Korporat adalah asset selain goodwill yang berkontribusi terhadap arus kas masa depan 

baik dari unit penghasil kas yang sedang ditelaah maupun unit penghasil kas lain. 

 

Biaya pelepasan adalah biaya incremental yang secara langsung dapat diatribusikan pada 

pelepasan asset atau unit penghasil kas, tidak termasuk biaya pendanaan dan beban pajak 

penghasilan. 

 

Jumlah tercatat adalah jumlah yang diakui untuk suatu asset setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan (amortisasi) dan akumulasi rugi penurunan nilai. 

 

Jumlah terpulihkan suatu asset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara 

nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. 

 

Jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan asset, atau jumlah lain yang merupakan pengganti 

biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai residunya. 

 

Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari asset atau unit 

penghasil kas. 

 

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu asset atau harga yang akan 

dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada 

tanggal pengukuran (PSAK 68 “Pengukuran Nilai Wajar). 

 

Penyusutan (amortisasi) adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu asset selama masa 

manfaatnya. 

 

Rugi penurunan nilai adalah jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat asset atau 

unit penghasil kas atas jumlah terpulihkannya. 

 

Umur manfaat adalah: 

a. Jangka waktu suatu asset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitas, atau  

b. Jumlah unit produksi atau unit sejenis yang diharapkan dapat dihasilkan dari suatu 

asset oleh entitas. 

 

Unit Penghasil Kas adalah kelompok asset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus kas 

masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari asset atau kelompok asset 

lain. 
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6.3. Identikasi penurunan nilai asset 

 

Berdasarkan PSAK 48 “Penurunan Nilai Aset” par 08. Suatu asset mengalami penurunan 

nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Entitas setiap akhir periode 

pelaporan harus dapat menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi 

tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan asset tersebut. 

 

Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk menilai sebuah asset terindikasi penurunan 

nilai: 

 

Informasi dari sumber-sumber eksternal: 

a. Terdapat indikasi yang dapat diobservasi bahwa nilai asset telah turun secara 

signifikan selama periode tersebut lebih dari yang diperkirakan sebagai akibat dari 

berjalannya waktu atau pemakaian normal. 

b. Perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi atau lingkup hokum tempat 

entitas beroperasi atau di pasar tempat asset dikaryakan, yang berdampak merugikan 

terhadap entitas, telah terjadi selama periode tersebut, atau akan terjadi dalam waktu 

dekat. 

c. Suku bunga pasar atau tingkat imbal hasil pasar lain atas investasi telah meningkat 

selama periode tersebut, dan kenaikan tersebut mungkin akan mempengaruhi tingkat 

diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai pakai asset dan menurunkan jumlah 

terpulihkan asset secara material. 

d. Jumlah tercatat asset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. 

 

Informasi dari sumber-sumber internal: 

a. Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik asset. 

b. Telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang 

berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh, atau cara, asset digunakan 

atau diperkirakan akan dipergunakan. Perubahan ini termasuk dalam hal asset menjadi 

tidak digunakan, rencana untuk menghentikan atau restrukturisasi operasi yang di 

dalamnya asset digunakan, rencana untuk melepas asset sebelum tanggal yang 

diperkirakan sebelumnya, dan penilaian kembali umur manfaat asset dari tak terbatas 

menjadi terbatas. 

c. Terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengidentifikasikan bahwa kinerja 

ekonomik asset lebih buruk atau akan lebih buruk dari yang diperkirakan. 

 

Dividen dari entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama yang disajikan dalam laporan 

keuangan tersendiri berdasarkan metode biaya. 

 

a. Untuk investasi pada entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan tersendiri berdasarkan metode biaya sesuai dengan 

PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri, investor mengakui dividen dari investasi 

tersebut dan terdapat bukti bahwa: 

1. Jumlah tercatat investasi dalam laporan keuangan tersendiri melebihi jumlah tercatat 

asset neto investee dalam laporan keuangan konsolidasian, termasuk goodwill yang 

terkait; atau 

2. Dividen melebihi total penghasilan komprehensif entitas anak, ventura bersama, atau 

entitas asosiasi pada periode dividen diumumkan. 
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Daftar indikasi penurunan nilai tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh indikasi. Entitas 

mungkin mengidentifikasi indikasi lain bahwa asset mungkin mengalami penurunan nilai dan 

indikasi tersebut juga mensyaratkan entitas untuk menentukan jumlah terpulihkan asset. 

 

Jika terdapat indikasi bahwa asset mungkin mengalami penurunan nilai, maka mungkin 

mengindikasikan bahwa sisa umur manfaat, metode penyusutan (amortisasi) atau nilai residu 

asset perlu ditelaah dan disesuaikan dengan PSAK yang berlaku untuk asset tersebut, 

meskipun jika tidak terdapat rugi penurunan nilai yang diakui untuk asset tersebut. 

 

Contoh pemahaman: 

 

Berdasarkan PSAK 4”Laporan Keuangan Tersendiri” paragraph 10, jika entitas induk 

menyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas induk tersebut mencatat investasi pada 

entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi pada: 

a. Biaya perolehan, 

b. Sesuai PSAK 55: Instrumen keuangan “Pengakuan dan Pengukuran”; atau  

c. Menggunakan metode ekuitas sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 15 “Investasi 

pada entitas asosiasi dan ventura bersama. 

 

Sesuai dengan pernyataan tersebut diatas entitas induk dapat memilih metode pencatatan nilai 

investasi pada entitas anak apakah menggunakan biaya perolehan, Nilai wajar sesuai dengan 

PSAK 55 (FVTPL, AFS, Loan and receivable, HTM) atau dengan metode ekuitas. 

 

Contoh pemahaman dari indikasi penurunan nilai investasi pada entitas anak: 

Dicontohkan sebuah entitas induk melaporkan laporan keuangan tersendiri dengan saldo 

investasi pada entitas anak sesuai dengan biaya perolehan sebesar IDR 5.000.000.000,00. 

 

Berdasarkan laporan keuangan entitas anak nilai asset bersih (total asset – total hutang) 

sebesar IDR 3.500.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut dapat diindikasikan bahwa terdapat 

penurunan nilai atas investasi pada entitas anak. 

 

Contoh pemahaman dari indikasi jumlah dividen yang diumumkan: 

Dicontohkan sebuah entitas asosiasi mengumumkan pembagian dividen sebesar IDR 

5.000.000.000,00 dimana total penghasilan komprehensif entitas asosiasi sebesar IDR 

4.500.000.000,00. 

 

Atas pengumuman dividen tersebut investasi pada entitas asosiasi terindikasi penurunan nilai. 
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6.4. Pengukuran penurunan nilai asset 

 

Pengukuran jumlah terpulihkan. 

 

Suatu asset dikatakan terindikasi terjadi penurunan nilai adalah ketika nilai tercatat lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai terpulihkan. 

 

Jumlah terpulihkan (recoverable amount) adalah mana yang lebih tinggi antara nilai wajar 

dikurangi biaya pelepasan dibandingkan dengan nilai pakai asset. 

 

Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai dari asset tidak selalu perlu ditentukan 

keduanya. Jika salah satu jumlahnya melebihi jumlah tercatat asset, maka asset tersebut tidak 

mengalami penurunan nilai dan tidak perlu dilakukan estimasi jumlah biayanya. 

 

Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan  

 

Biaya pelepasan asset, selain dari biaya yang telah diakui sebagai liabilitas, adalah pengurang 

dalam mengukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Contoh biaya tersebut adalah biaya 

hukum, materai dan pajak transaksi sejenis, biaya pemindahan asset, dan biaya incremental 

langsung untuk menjadikan asset dalam kondisi siap untuk dijual. Akan tetapi imbalan akibat 

pemutusan kontrak kerja (PSAK 24 : Imbalan kerja) dan biaya terkait dengan pengurangan 

atau reorganisasi bisnis setelah pelepasan asset bukan merupakan biaya incremental langsung 

untuk pelepasan asset. 

 

Terkadang dalam pelepasan asset, pembeli disyaratkan mengambil alih suatu liabilitas dan 

hanya tersedia satu nilai wajar dikurangi biaya pelepasan yang mencakup asset dan liabilitas 

tersebut. 

 

Nilai pakai 

 

Nilai pakai adalah nilai atau harga yang akan dibayar atau mungkin akan dibayar apabila 

entitas menggunakan asset tersebut, biaya untuk membayar dapat tercermin dalam biaya 

penyusutan jika melalui asset tetap dalam proses penggunaan atau biaya sewa apabila asset 

diperoleh melalui sewa. 

 

Berdasarkan PSAK 48 par 30 berikut adalah elemen-elemen yang tercermin dalam 

perhitungan nilai pakai asset: 

a. Estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari asset. 

b. Harapan tentang kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan 

tersebut. 

c. Nilai waktu uang, direpresentasikan oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku. 

d. Harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada asset, dan  

e. Faktor lain, seperti ketidaklikuidasian, yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar 

dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari asset 

tersebut. 
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Dasar estimasi arus kas masa depan diatur dalam paragraph 33 PSAK 48, dimana entitas 

dapat menggunakan tiga pendekatan untuk melakukan estimasi arus kas masa depan, yaitu: 

1. Proyeksi arus kas masa depan yang rasional dan estimasi terbaik manajemen 

mengenai rentang kemungkinan kondisi ekonomik yang akan terjadi selama umur 

manfaat asset. Bukti eksternal diberikan bobot yang tertinggi. 

2. Proyeksi arus kas pada anggaran atau prakiraan keuangan terkini yang disetujui oleh 

manajemen. Proyeksi tersebut meliputi jangka waktu maksimum lima tahun, kecuali 

jika penggunaan waktu yang lebih panjang dapat dijustifikasi. 

3. Ekstrapolasi proyeksi arus kas yang didasarkan pada anggaran atau prakiraan 

keuangan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan tetap atau menurun untuk 

tahun-tahun berikutnya. 

 

Secara sederhana estimasi arus kas masa depan dapat menggunakan pendekatan proyeksi arus 

kas rasional (diharapkan terdapat bukti eksternal), proyeksi anggaran yang disetujui 

manajemen (maksimal 5 tahun), dan ekstrapolasi estimasi arus kas anggaran dengan 

menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan tetap atau menurun di tahun berikutnya. 

 

Komposisi estimasi arus kas masa depan dari penurunan nilai asset meliputi: 

a. Proyeksi arus kas masuk dari penggunaan asset  

b. Proyeksi arus kas keluar yang diperlukan untuk menghasilkan arus kas masuk dari 

penggunaan asset dan dapat diatribusikan secara langsung atau dialokasikan dengan 

dasar yang rasional dan konsisten pada asset,dan  

c. Arus kas netto jika ada, yang akan dierima untuk pelepasan asset pada akhir umur 

manfaatnya. 

 

Arus kas masa depan diestimasi berdasarkan kondisi asset saat ini. Estimasi arus kas masa 

depan tidak mencakup arus kas masuk atau keluar masa depan yang diperkirakan timbul dari: 

(PSAK 48 par 44) 

a. Restrukturisasi masa depan yang mana entitas belum berkomitmen, atau  

b. Perbaikan atau peningkatan kinerja asset. 

 

 

Contoh pemahaman: 

 

Manajemen PT ABC sedang membahas apakah peralatan yang dimilikinya mengalami 

penurunan nilai. Peralatan ini dibeli 1 Januari 2017 dengan harga IDR 9.000.000 dengan 

akumulasi penyusutan hingga tanggal 31 Desember 2020 adalah IDR 4.000.000 (umur 

manfaat 9 tahun dan disusutkan secara garis lurus). Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai 

pakai peralatan adalah IDR 3.000.000 dan nilai wajar dikurangi biaya penjualan adalah IDR 

2.800.000. Sisa umur manfaat peralatan ini adalah 4 tahun. 

a. Buatlah ayat jurnal (jika ada) untuk mencatat penurunan nilai 31 Desember 2020 

b. Dimanakah kerugian penurunan nilai ini harus disajikan dalam laporan keuangan ? 
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Jawaban yang disarankan! 

 

a. Dr. Rugi penurunan nilai peralatan          IDR 2.000.000 

Cr. Akumulasi rugi penurunan nilai peralatan         IDR 2.000.000 

  

 Harga perolehan     = IDR 9.000.000 

 Akumulasi penyusutan (1/1/17 s/d 31/12/20) = IDR 4.000.000 

 Nilai tercatat 31 Desember 2020   =  IDR 5.000.000 

 Nilai terpulihkan 31 Desember 2020  = IDR(3.000.000)* 

 Rugi penurunan nilai    = IDR 2.000.000 

 

*Menggunakan nilai mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai penjualan 

bersih (IDR 3.000.000 (Nilai pakai) VS IDR 2.800.000 (Nilai bersih pernjualan) 

 

b. Disajikan pada beban lain-lain dalam laporan laba rugi 

 

 

6.5. Unit Penghasil Kas & Goodwill 

 

Jika terdapat indikasi bahwa asset mungkin mengalami penurunan nilai, maka jumlah 

terpulihkan diestimasi untuk asset individual tersebut. Jika tidak mungkin untuk 

mengestimasi jumah terpulihkan asset individual, maka entitas menentukan jumlah 

terpulihkan dari unit penghasil kas yang mana asset tercakup (unit penghasil kas dari asset 

tersebut). 

 

Contoh pemahaman: 

Berdasarkan PSAK 58 “Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual” sesaat sebelum melakukan 

reklasifikasi Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual, asset tersebut harus dilakukan pengkinian 

penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 “Penurunan Nilai Aset” 

 

PT ABC Suatu entitas berencana untuk melepaskan suatu kelompok asetnya (sebagai aset 

yang dijual). Aset tersebut membentuk suatu kelompok lepasan dan diukur sebagai berikut: 

 

Keterangan Nilai tercatat sebelum 

klasifikasi ATUD 

Pengukuran kembali 

sebelum klasifikasi ATUD 

Goodwill 1.500 1.500 

Aset tetap (revaluasian) 4.600 4.000 

Aset tetap (perolehan) 5.700 5.700 

Persediaan 2.400 2.200 

Aset keuangan 1.800 1.500 

Total 16.000 14.900 

 

Kerugian penurunan nilai sesaat sebelum klasifikasi (pada saat pengukuran kembali): 

Nilai tercatat sebelum klasifikasi ATUD    16.000 

Pengukuran kembali sebelum klasifikasi ATUD   14.900 

Rugi penurunan nilai         1.100 

Nilai wajar aset setelah dikurangi biaya untuk menjual  13.000* 

Rugi penurunan nilai pada saat klasifikasi ATUD     1.900 
*13.000 (nilai lebih rendah dari nilai tercatat pada saat pengukuran kembali) 
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Rugi dialokasikan ke aset non lancar sesuai dengan PSAK 58, tidak ada rugi yang 

dialokasikan ke aset keuangan: 

 

Keterangan Nilai tercatat 

sebelum reklasifikasi 

ATUD 

Penyesuaian Nilai pada saat 

diklasifikasi ATUD 

Goodwill 1.500 (1.500) - 

Aset tetap (revaluasian) 4.600 (670) 3.930 

Aset tetap (perolehan) 5.700 (830) 4.870 

Persediaan 2.400 - 2.400 

Aset keuangan 1.800 - 1.800 

Total 16.000 3.000 13.000 

 

Hal pertama dilakukan adalah mengalokasikan rugi penurunan nilai pada goodwill, pada 

contoh diatas total rugi penurunan nilai sebesar IDR 3.000 (1.100 pada saat pengukuran 

kembali sebelum klasifikasi ATUD + 1.300 rugi penurunan pada saat klasifikasi ATUD) 

sehingga alokasikan rugi penurunan nilai pada Goodwill sebesar IDR 1.500. Setelah itu 

dialokasikan pada asset tidak lancar lainnya dengan alokasi sebagai berikut: 

 

Aset tetap (revaluasian) 4.600 (45%)*1 

Aset tetap (perolehan)  5.700   (55%)*2  

Total asset tidak lancar         10.300 

 

Rugi penurunan nilai dialokasikan pada asset tetap revaluasian : 45% x 1.500 = 670 

Rugi penurunan nilai dialokasikan pada asset tetap perolehan : 55% x 1.500 = 830 

 

*1. Persentase perbandingan total asset tetap (revaluasian) terhadap total asset tidak lancar 

(4.600/10.300)=45%. 

*1. Persentase perbandingan total asset tetap (perolehan) terhadap total asset tidak lancar 

(5.700/10.300)=55%. 

 

6.6. Pembalikan rugi penurunan nilai 

 

Rugi penurunan nilai dalam suatu kondisi tertentu dapat dilakukan pembalikan atas rugi 

penurunan nilai sebelumnya, terdapat dua jenis pembalikan rugi penurunan nilai, yaitu: 

1. Pembalikan rugi penurunan nilai atas asset individu, dan  

2. Pembalikan rugi penurunan nilai atas unit penghasil kas. 

 

Sesuai dengan PSAK 48 par 110 menyatakan bahwa entitas menilai pada setiap akhir periode 

pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai telah diakui atas asset (selain 

goodwill/penurunan nilai goodwill tidak dapat dipulihkan) pada periode sebelumnya 

mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika terdapat indikasi tersebut, maka 

entitas mengestimasi jumlah terpulihkan asset tersebut. 

 

Dalam menilai bahwa sudah tidak ada lagi penurunan nilai yang telah diakui atas asset (selain 

goodwill), maka entitas mempertimbangkan minimal dua indikasi sebagai berikut: 

1. Informasi dari sumber eksternal, dan 

2. Informasi dari sumber internal. 
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Contoh pemahaman pemulihan rugi penurunan nilai asset: 

Manajemen PT ABC sedang membahas apakah peralatan yang dimilikinya mengalami 

penurunan nilai. Peralatan ini dibeli 1 Januari 2017 dengan harga IDR 9.000.000 dengan 

akumulasi penyusutan hingga tanggal 31 Desember 2020 adalah IDR 4.000.000 (umur 

manfaat 9 tahun dan disusutkan secara garis lurus). Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai 

pakai peralatan adalah IDR 3.000.000 dan nilai wajar dikurangi biaya penjualan adalah IDR 

2.800.000. Sisa umur manfaat peralatan ini adalah 4 tahun. 

c. Buatlah ayat jurnal (jika ada) untuk mencatat penurunan nilai 31 Desember 2020 

d. Dimanakah kerugian penurunan nilai ini harus disajikan dalam laporan keuangan ? 

e. Pada tanggal 31 Desember 2021, nilai terpulihkan peralatan adalah IDR 2.700.000 

buatlah ayat jurnal (jika ada) untuk mencatat kenaikan nilai terpulihkan ini. 

 

Jawaban yang disarankan! 

a. Dr. Rugi penurunan nilai peralatan          IDR 2.000.000 

Cr. Akumulasi penurunan nilai peralatan          IDR 2.000.000 

  

 Harga perolehan    = IDR 9.000.000 

 Akumulasi penyusutan   = IDR 4.000.000 

 Nilai tercatat 31 Desember 2020  =  IDR 5.000.000 

 Nilai terpulihkan 31 Desember 2020 = IDR(3.000.000)* 

 Rugi penurunan nilai   = IDR 2.000.000 

 

*Menggunakan nilai mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai penjualan 

bersih  

b. Disajikan pada beban lain-lain dalam laporan laba rugi 

c. Dr. Akumulasi penurunan nilai peralatan         IDR 700.000 

Cr. Laba pemulihan kembali penurunan nilai       IDR 700.000 

  

Nilai tercatat 31 Desember 2021, jika tidak terjadi penurunan nilai = IDR 9.000.000 – 

(5x(IDR 9.000.000/9 tahun) = IDR 4.000.000 

 

Nilai tercatat 31 Desember 2021, setelah penurunan nilai = IDR 3.000.000 – (IDR 

3.000.000/4 tahun)= IDR 2.250.000 

 

Karena nilai terpulihkan IDR 2.700.000 masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

tercatat jika tidak ada penurunan nilai IDR 4.000.000, maka nilai tercatat peralatan 

setelah penurunan nilai harus dinaikkan kembali menjadi sebesar nilai terpulihkan. 

 

Laba pemulihan kembali penurunan nilai = IDR 700.000. 

 

Diketahui! 

31/12/21 Nilai terpulihkan (recoverable amount)    IDR 2.700.000 

Nilai tercatat asset tetap: 

Harga perolehan 1/1/17               IDR 9.000.000 

Akum.penyusutan s/d  31/12/21                             (IDR 5.000.000) 

Nilai tercatat 31/12/21 sebelum penurunan nilai IDR 4.000.000 

Akumulasi penurunan nilai            (IDR 2.000.000) 

 Nilai tercatat 31/12/21     IDR 2.000.000 

 Laba pemulihan kembali penurunan nilai   IDR    700.000 
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Pemulihan rugi penurunan nilai pada pelaporan interim sesuai dengan PSAK 3 

“Laporan interim” dan ISAK 17  

 

PT ABC adalah perusahaan yang memiliki pinjaman pada PT Bank Mandiri, Pada saat 

menandatangani perjanjian pinjaman, PT Bank Mandiri mensyaratkan kepada PT ABC untuk 

menyerahkan laporan keuangan setiap tiga bulan (secara kuartal). PT ABC membuat laporan 

keuangan interim sesuai dengan PSAK 3 “Laporan Keuangan Interim”.  

 

PT ABC telah melaporkan laporan keuangan interim pertama (Kuartal 1) pada tanggal 15 

April 20x7. Pada kuartal pertama tidak ada hal yang signifikan terjadi pada laporan keuangan 

interim PT ABC. Pada kuartal kedua terjadi penurunan nilai asset dengan data sebagai 

berikut: 

 

PT ABC memiliki aset mesin injection untuk produksi yang diperoleh sejak tahun 20x1 

(1/01/20x1) dengan nilai peroleh US$ 500.000,00 atau setara dengan IDR 5.000.000.000,00 

dengan umur ekonomis 10 tahun dan estimasi nilai sisa sebesar IDR 100.000.000,00 metode 

penyusutan atas kelompok asset tersebut menggunakan metode garis lurus. Biaya terkait 

dengan instalasi dan pengujian sampai dengan mesin tersebut siap untuk digunakan sebesar 

IDR 200.000.000,00 

 

Pada kuartal kedua 20x7 diperoleh informasi terjadi indikasi penurunan nilai asset. PT ABC 

melalui staf terkait melakukan pengujian penurunan nilai asset sebagai berikut: 

 

Informasi nilai buku mesin injection. 

 

Harga perolehan IDR 5.200.000.000,00 (Harga mesin + Biaya terkait 

perolehan) 

Nilai residual IDR 100.000.000,00 

Umur ekonomis 10 tahun 

Tanggal perolehan  1 Januari 20x1 

Biaya penyusutan per bulan IDR 42.500.000 

Biaya penyusutan per tahun IDR 510.000.000 

 

Biaya penyusutan per tahun : 

IDR 5.200.000.000 (- ) IDR 100.000.000,00 = IDR 510.000.000  

                     10 

 

Biaya penyusutan per bulan : 

IDR 510.000.000  = IDR 42.500.000,00 

  12 

 

Berdasarkan analisa pada akhir kuartal kedua diperoleh informasi terkait dengan indikasi 

penurunan nilai asset sebagai berikut: 

Nilai penggunaan (Value in use)    IDR 1.450.000.000  

Nilai bersih penjualan (Net sales price)    IDR 1.375.000.000 

Nilai terpulihkan (Recoverable amount)*   IDR 1.450.000.000 

Nilai buku asset tetap  (lihat list asset dibawah) IDR 1.785.000.000 

Penurunan nilai (Nilai buku > Nilai terpulihkan) IDR    335.000.000    

*Nilai terpulihkan (mana yang lebih besar antara nilai penggunaan vs nilai bersih penjualan
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Journal penurunan nilai : 

 

Dr. Rugi penurunan nilai (Laba Rugi)  IDR 335.000.000 

Cr. Akumulasi penurunan nilai (Neraca)     IDR 335.000.000 

(Journal penurunan nilai atas mesin injection) 

 

List asset mesin injection sampai pada akhir kuartal kedua dan akhir tahun 20x7 

Periode Biaya penyusutan Nilai buku 

Tahun perolehan   IDR 5.100.000.000 

20x1 IDR 510.000.000 IDR 4.590.000.000 

20x2 IDR 510.000.000 IDR 4.080.000.000 

20x3 IDR 510.000.000  IDR 3.570.000.000 

20x4 IDR 510.000.000 IDR 3.060.000.000 

20x5 IDR 510.000.000 IDR 2.550.000.000 

20x6 IDR 510.000.000 IDR 2.040.000.000 

Kuartal 1, 20x7 IDR 127.500.000 IDR 1.912.500.000 

Kuartal 2, 20x7 IDR 127.500.000 IDR 1.785.000.000 

Kuartal 3, 20x7 IDR 127.500.000 IDR 1.657.500.000 

Kuartal 4, 20x7 IDR 127.500.000 IDR 1.530.000.000 

 

Pada kuartal 2 tahun 20x7 PT ABC mengakui rugi penurunan nilai sebesar IDR 335.000.000.  

 

Nilai buku akhir kuartal kedua 20x7 mesin injection adalah sebagai berikut: 

 

Harga perolehan    :  IDR 5.100.000.000 

Akumulasi penyusutan   :          (IDR 3.315.000.000) 

Nilai buku sebelum penurunan nilai  :  IDR 1.785.000.000 

Akumulasi penurunan nilai   :          (IDR    335.000.000) 

Nilai buku 30 Juni 20x7 (sesuai dengan nilai terpulihkan)   IDR 1.450.000.000   

 

Pada kuartal 3 tahun 20x7 PT ABC beserta staf mendapatkan informasi bahwa terjadi 

pemulihan nilai atas asset mesin injection dengan informasi sebagai berikut: 

 

Nilai penggunaan (Value in use)    IDR 1.650.000.000 

Nilai bersih penjualan (Net sales price)    IDR 1.700.000.000 

Nilai terpulihkan (Recoverable amount)   IDR 1.700.000.000 

Nilai buku asset tetap  (lihat catatan dibawah) IDR 1.322.500.000 

Pemulihan nilai *     IDR    335.000.000    

* (nilai pemulihan tidak dapat lebih besar dari nilai buku asset jika tidak terjadi penurunan 

nilai) 

 

Nilai buku akhir kuartal ketiga 20x7 mesin injection adalah sebagai berikut: 

 

Harga perolehan    :  IDR 5.100.000.000 

Akumulasi penyusutan   :          (IDR 3.442.500.000) 

Nilai buku sebelum penurunan nilai  :  IDR 1.657.500.000 

Akumulasi penurunan nilai   :          (IDR    335.000.000) 

Nilai buku 30 September 20x7 (sesuai dengan nilai terpulihkan) IDR 1.322.500.000 
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Atas peristiwa tersebut diatas PT ABC tidak melakukan pembalikan penurunan nilai IDR 

335.000.000,00 karena berdasarkan ISAK 17 “Laporan Keuangan Interim dan Penurunan 

Nilai “ paragraph 08 Entitas tidak membalik rugi penilaian yang diakui pada periode interim 

sebelumnya berkaitan dengan goodwill, investasi pada instrument ekuitas atau asset 

keuangan yang dicatat pada harga perolehan. 

 

Karena mesin injection tersebut menggunakan metode harga perolehan untuk mencatat mesin 

injection tersebut maka masuk dalam kriteria dalam ISAK 17 “Laporan Keuangan Interim 

dan Penurunan Nilai”. 

 

Berdasarkan ISAK 17 par 09 Entitas tidak boleh memperluas interpretasi ini dengan analogi 

atas hal lain yang berpotensi untuk konflik antara PSAK 3 “Laporan Keuangan Interim” dan 

PSAK lain. 
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Berikut adalah ringkasan pembalikan rugi penurunan nilai asset (selain goodwill): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.7. Pengungkapan penurunan nilai asset 

 

Penurunan nilai dalam setiap kelas asset diungkapkan sebagai berikut ini: 

a. Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos 

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang didalamnya tercakup rugi 

penurunan nilai. 

b. Jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode 

dan  pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya 

tercakup rugi penurunan nilai yang dibalik. 

c. Jumlah rugi penurunan nilai atas asset revaluasian yang diakui dalam penghasilan 

komprehensif lain selama periode.’ 

d. Jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas asset revaluasian yang diaku dalam 

penghasilan komprehensif lain selama periode. 

 

Terdapat indikasi pemulihan nilai 

Informasi eksternal: 
1. Nilai asset telah meningkat secara 

signifikan berdasarkan observasi. 

2. Perubahan yang menguntungkan entitas 
baik secara teknolgi, ekonomi, hukum, 

pasar dalam periode saat ini atau dalam 

waktu dekat. 

3. Suku bunga yang digunakan dalam 
memperhitungkan penurunan nilai 

menurun signifikan sehingga berdampak 

pada tingkat diskonto yang digunakan 

dalam menghitung nilai pakai asset 
sehingga meningkatkan jumlah 

terpulihkan secara material. 

Informasi internal: 
1. Perubahan signifikan atas asset yang 

terjadi dalam periode atau dalam waktu 

dengan yang menguntungkan entitas 
karena cara asset etrsebut digunakan 

atau diperkirakan digunakan. Perubahan 

ini termasuk biaya yang dikeluarkan 

untuk memperbaiki atau meningkatkan 
kinerja asset tersebut. 

2. Bukti tersedia dari pelaporan internal 

yang mengindikasikan bahwa kinerja 

ekonomik asset lebih baik atau akan 
lebih baik daripada  yang diperkirakan. 

 

Pembalikan rugi pemulihan nilai 

Aset individual 

 
1. Nilai pemulihan asset (selain goodwill) 

tidak boleh melebihi jumlah tercatat neto 

seandainya asset tidak mengalami rugi 
penurunan nilai pada tahun-tahun 

sebelumnya. 

2. Pemulihan nilai asset diakui segera 

dalam laba rugi kecuali pada asset yang 
dinilai pada jumlah revaluasian, harus 

diakui sebagai kenaikan nilai 

revaluasian 

 

Aset unit penghasil kas 

 
1. Pemulihan nilai asset (selain goodwill) atas 

UPK dialokasikan secara prorate dengan 

jumlah tercatat asset tersebut, pemulihan nilai 
asset tersebut diperlakukan sebagai pembalik 

rugi penurunan nilai dan diakui segera dalam 

laba rugi. 

2. Jumlah tercatat asset tidak boleh dinaikan 
melebihi (a) jumlah terpulihkan, (b) jumlah 

tercatat yang telah diakui untuk asset tersebut 

pada periode sebelumnya. 
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6.8. Analisa implikasi 

 

Berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan pasal 10 dalam perpajakan harta atas asset 

diukur berdasarkan pada harga perolehannya sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap 

perpajakan. 

 

Berikut adalah contoh implikasi perpajakan terhadap penurunan nilai berdasarkan PSAK 48 

“Penurunan Nilai Aset”. 

 

Contoh pemahaman: 

 

Manajemen PT ABC sedang membahas apakah peralatan yang dimilikinya mengalami 

penurunan nilai. Peralatan ini dibeli 1 Januari 2017 dengan harga IDR 9.000.000 dengan 

akumulasi penyusutan hingga tanggal 31 Desember 2020 adalah IDR 4.000.000 (umur 

manfaat 9 tahun dan disusutkan secara garis lurus). Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai 

pakai peralatan adalah IDR 3.000.000 dan nilai wajar dikurangi biaya penjualan adalah IDR 

2.800.000. Sisa umur manfaat peralatan ini adalah 4 tahun. 

a. Buatlah ayat jurnal (jika ada) untuk mencatat penurunan nilai 31 Desember 2020 

b. Dimanakah kerugian penurunan nilai ini harus disajikan dalam laporan keuangan? dan 

perlakuan perpajakan atas penurunan nilai tersebut? 

 

Jawaban yang disarankan! 

 

a. Dr. Rugi penurunan nilai peralatan          IDR 2.000.000 

Cr. Akumulasi penurunan nilai peralatan          IDR 2.000.000 

  

 Harga perolehan    = IDR 9.000.000 

 Akumulasi penyusutan   = IDR 4.000.000 

 Nilai tercatat 31 Desember 2020  =  IDR 5.000.000 

 Nilai terpulihkan 31 Desember 2020 = IDR(3.000.000)* 

 Rugi penurunan nilai   = IDR 2.000.000 

 

*Menggunakan nilai mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai penjualan 

bersih  

 

b. Disajikan pada beban lain-lain dalam laporan laba rugi, dan pada saat perhitungan 

perpajakan atau perhitungan pajak penghasilan badan jumlah rugi penurunan nilai 

akan dilakukan koreksi pajak Positif (beban tidak diakui secara perpajakan) yang 

bersifat permanent/tetap. 
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6.9. O bulat - Ringkas pemahaman penurunan nilai (seluruh asset : Persediaan, 

kontrak konstruksi, Pajak Tangguhan, Imbalan kerja, Instrumen Keuangan, 

Properti Investasi, Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk 

dijual, asset lainnya)  

 

Penurunan Nilai Aset 

Terjadi ketika terdapat indikasi penuruanan nilai 

Persediaan 

PSAK 14 

Ketika Biaya 

Persediaan 

 >  

Nilai Realisasi 

Bersih 

Aset Konstruksi 

PSAK 34 

Ketika biaya 

kontrak 

> 

Pendapatan 

kontrak (par 36) 

Aset Pajak 

Tangguhan PSAK 

46 

Ketika kecil 

kemungkinan laba 

kena pajak masa 

depan akan tersedia 

untuk dimanfaatkan. 

(par 36) 

Aset imbalan 

kerja PSAK 24 

Ketka asset imbalan 

pasti > liabilitas 

imbalan pasti, maka 
entitas memiliki 

surplus dan diukur 

mana yang lebih 

rendah antara surplus 
program imbalan pasti 

& batas atas asset  

(Par 64) 

Aset keuangan 

PSAK 55 

Ketika nilai 

tercatat  

>  

Nilai Wajar Aset 

Keuangan 

Properti Investasi 

PSAK 13 

Jika menggunakan 

pengukuran nilai 

wajar, maka ketika 

 

nilai tercatat 

> 

nilai wajar 

(par 35) 

Jika menggunakan 

nilai perolehan 

mengikuti PSAK 48 

(par 05) 

Biaya akuisisi tangguhan 
dan asset takberwujud 

yang timbul dari hak 

kontraktual asuradur 

berdasarkan kontrak 

asuransi PSAK 28 

Aset tidak lancar 

tersedia untuk dijual 

PSAK 58 

Entitas mengakui 

rugi penurunan nilai 

awal atau 

selanjutnya atas 

penurunan nilai 

asset (atau 

kelompok lepasan) 

ke nilai wajar 

dikurangi 

biayauntuk menjual, 

sepanjang rugi 

tersebut belum 

diakui. 

(par20) 

Aset lain selain 

yang telah diatur 

dalam PSAK lain 

(PSAK 48) 

Nilai tercatat 

> 

Nilai terpulihkan 

 

Nilai terpulihkan 

adalah jumlah yang 

lebih tinggi antara 

nilai wajarnya 

dikurangi biaya 

pelepasan dengan 

nilai pakainya. 
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6.10. Latihan & Soal 

 

1. PSAK 48 tidak diterapkan untuk aset berikut, kecuali… 

a. Persediaan 

b. Aset keuangan 

c. Aset pajak tangguhan 

d. Aset tetap 

 

2. Suatu aset dikatakan mengalami penurunan nilai pada saat …. 

a. Nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat 

b. Nilai tercatat lebih besar dari nilai wajar 

c. Nilai terpulihkan lebih kecil dari nilai tercatat 

d. Nilai tercatat lebih kecil dari nilai terpulihkan 

 

3. Pengertian nilai terpulihkan menurut PSAK 48 adalah… 

a. Nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai pakai 

b. Nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai 

c. Nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dengan nilai 

pakai 

d. Nilai yang lebih tinggi antara nilai tercatat dengan nilai pakai. 

 

4. Nilai pakai adalah …. 

a. Nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit 

penghasil kas 

b. Nilai pasar 

c. Nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dengan nilai pasar 

d. Harga perolehan aset yang diakui di laporan posisi keuangan. 

 

5. Rugi penurunan nilai aset menurut PSAK 48 diukur sebesar … 

a. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai pakai 

b. Selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat 

c. Selisih antara nilai wajar dengan nilai pakai 

d. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai terpulihkan 

 

6. Rugi penurunan nilai untuk aset yang tidak disajikan pada jumlah direvaluasi, menurut 

PSAK 48 akan disajikan pada… 

a. Laporan posisi keuangan 

b. Laporan laba rugi 

c. Laporan perubahan ekuitas 

d. Laporan arus kas 

 

7. Pernyataan berikut benar menurut PSAK 48, kecuali… 

a. Untuk aset tidak terwujud tertentu dan goodwill, pengujian penurunan nilai hanya 

akan dilakukan jika terdapat indikasi penurunan nilai. 

b. Nilai tercatat aset adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan 

akumulasi penurunan nilai asset 

c. PSAK 48 tidak berlaku bagi properti investasi yang diukur dengan nilai wajar 

d. Indikasi penurunan nilai bisa berasal dari sumber internal maupun eksternal 
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8. Alokasi rugi penurunan nilai untuk unit penghasil kas adalah dengan cara… 

a. Pertama, dikurangi dari jumlah tercatat goodwill. Kemudian sisanya dialokasikan ke 

aset dengan nilai paling besar. 

b. Pertama, dikurangi dari jumlah tercatat goodwill. Kemudian sisanya dialokasikan ke 

aset lain secara prorata berdasarkan nilai tercatatnya. 

c. Pertama, dikurangi dari jumlah tercatat aset yang nilainya paling besar. Kemudian 

sisanya dialokasikan ke nilai tercatat goodwill. 

d. Tidak ada jawaban yang benar. 

 

9. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset 

selain goodwill… 

a. PSAK tidak memperbolehkan pembalikan rugi penurunan nilai 

b. PSAK memperbolehkan pembalikan rugi penurunan nilai dimana jumlah tercatat 

setelah pembalikan rugi penurunan nilai tersebut boleh melebihi jumlah tercatat 

seandainya tidak terjadi rugi penurunan nilai 

c. PSAK memperbolehkan pembalikan rugi penurunan nilai dimana jumlah tercatat 

setelah pembalikan rugi penurunan nilai tersebut tidak boleh melebihi jumlah tercatat 

seandainya tidak terjadi rugi penurunan nilai 

d. Tidak ada jawaban yang benar. 

 

10. Berdasarkan PSAK 48, pembalikan rugi penurunan nilai akan disajikan dalam… 

a. Laporan arus kas 

b. Laporan perubahan ekuitas 

c. Laporan posisi keuangan 

d. Laporan laba rugi 

 

11. Pada 31 Desember 2010, terdapat indikasi penurunan nilai atas mesin fotocopy yang 

dimiliki PT AAA. Setelah direview, diketahui bahwa nilai wajar dikurangi biaya 

penjualan mesin fotocopy adalah IDR 4.500.000 sedangkan nilai pakainya adalah IDR 

4.000.000. Mesin fotocopy tersebut dibeli pada tanggal 1 Januari 2008 seharga IDR 

8.000.000, umur manfaat 8 tahun. Metode penyusutan yang dipakai adalah garis lurus. 

Berapakah nilai terpulihkan mesin fotocopy tersebut ....... 

a. IDR 4.500.000 

b. IDR 4.000.000 

c. IDR 8.000.000 

d. IDR 1.000.000 

 

12. Berapakah nilai tercatat mesin fotocopy pada 31 Desember 2010…. 

a. IDR 8.000.000 

b. IDR 5.000.000 

c. IDR 4.500.000 

d. IDR 4.000.000 
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13. Jurnal yang dibuat PT AAA terkait penurunan nilai mesin fotocopy adalah … 

a. (Dr) Akumulasi penurunan nilai - mesin  IDR 1.000.000 

(Cr) Rugi penurunan nilai – mesin    IDR 1.000.000 

 

b. (Dr) Rugi penurunan nilai - mesin   IDR 1.000.000 

(Cr) Akumulasi penurunan nilai - mesin   IDR 1.000.000 

  

c. (Dr) Rugi penurunan nilai - mesin   IDR 500.000 

(Cr) Akumulasi penurunan nilai - mesin   IDR 500.000 

 

d. (Dr) Akumulasi penurunan nilai - mesin  IDR 500.000 

(Cr) Rugi penurunan nilai - mesin    IDR 500.000 

 

 

14. Pada 1 Januari 2013, PT AAA melakukan review untuk mengidentifikasi apakah terdapat 

indikasi bahwa rugi penurunan nilai mesin fotocopy yang telah diakui pada tahun-tahun 

sebelumnya tidak ada lagi atau menurun. Dari hasil review tersebut, diperoleh hasil 

bahwa nilai wajar dikurangi biaya penjualan dari bangunan tersebut meningkat menjadi 

IDR 5.500.000, nilai pakai IDR 5.000.000. NIlai tercatat mesin fotocopy tersebut pada 

tanggal 1 Januari 2013 adalah .... 

a. IDR 1.800.000 

b. IDR 2.700.000 

c. IDR 3.000.000 

d. IDR 2.400.000 

 

15. Jurnal yang dibuat PT AAA terkait pembalikan rugi penurunan nilai adalah …. 

a. (Dr) Akumulasi penurunan nilai - mesin   IDR 2.800.000 

(Cr) Laba pemulihan kembali nilai - mesin    IDR 2.800.000 

 

b. (Dr) Rugi penurunan nilai - mesin    IDR 2.800.000 

(Cr) Laba pemulihan kembali nilai - mesin    IDR 2.800.000 

 

c. (Dr) Rugi penurunan nilai - mesin    IDR 300.000 

(Cr) Laba pemulihan kembali nilai - mesin    IDR 300.000 

 

d. (Dr) Akumulasi penurunan nilai - mesin   IDR 300.000 

(Cr) Laba pemulihan kembali nilai - mesin    IDR 300.000 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
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Lampiran – lampiran atas jawaban latihan soal! 

 

Latihan BAB I – Akuntansi terkait asset 

 

1. c. PSAK 14 

2. a. PSAK 16 

3. d. Persediaan 

4. d. Investasi pada afiliasi / asosiasi 

5. d. PSAK 46 

6. d. PSAK 19 

7. b. PSAK 13 

8. b. Wujud fisik  

9. b. Tanah dan bangunan untuk memperoleh penghasilan dari sewa dan penggunaan 

sendiri. 

10. c. PSAK 30 

  

 

Latihan BAB II – Asset Tetap 

 

1. a. Biaya training pegawai dalam mempelajari lebih lanjut sistem pengoperasian aset 

tersebut 

2. c. IDR 163.000.000 

 

Perhitungan ! 

Biaya perolehan aset tetap:   

Harga beli mesin   IDR 150.000.000 

Biaya pengujian mesin  IDR    5.000.000 

Biaya perakitan mesin   IDR    8.000.000 

 Total biaya perolehan  IDR 163.000.000 

 

3. c. Penggunaan metode saldo menurun berganda akan menghasilkan nilai penyusutan 

periode pertama sebesar IDR 4.000.000 

 

Perhitungan ! 

Biaya perolehan    IDR 8.000.000 

Nilai sisa    IDR    400.000 

Masa manfaat    4 tahun   

 

Garis lurus 

Biaya penyusutan per tahun  IDR 1.900.000 

(8.000.000 - 400.000) = 1.900.000 

       4 

 

Saldo menurun =  Tarif depresiasi x nilai buku 

Tarif depresiasi = 100% x 2 (menurun berganda) 

       U.E  

Tarif depresiasi = 50% (menurun berganda) 
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Tahun pertama  

Nilai buku 

Tarif 

Biaya penyusutan 

 
IDR 8.000.000 

50% 

IDR 4.000.000 

Tahun kedua  

Nilai buku 

Tarif 

Biaya penyusutan 

 

IDR 4.000.000 

50% 

IDR 2.000.000 

Tahun ketiga 

Nilai buku 

Tarif 

Biaya penyusutan 

 

IDR 2.000.000 

50% 

IDR 1.000.000 

Tahun empat  

Nilai buku 

Tarif 

Biaya penyusutan 

Nilai buku akhir tahun keempat (nilai residual) 

 

IDR 1.000.000 

50% 

IDR 600.000 

IDR 400.000 

 

 

4. b. IDR 64.000.000 

 

Perhitungan ! 

Biaya perolehan     IDR 200.000.000 

Nilai sisa      IDR   10.000.000 

Masa manfaat      5 Tahun 

 

Saldo menurun =  Tarif depresiasi x nilai buku 

Tarif depresiasi = 100% x 2 (menurun berganda) 

       U.E  

Tarif depresiasi = 40% (menurun berganda) 

 

Tahun pertama (1 Juli - 31 Desember 2008) 

Nilai buku 

Tarif 

Cut off (1 Juli - 31 Desember 2008) 

Biaya penyusutan 

 

200.000.000 

40% 

50% 

40.000.000 

Tahun kedua 

Nilai buku 

Cut off (1 Jan - 30 Juni 2009) 

Tarif 

Cut off (1 Juli - 31 Des 2009) 

Biaya penyusutan 

 

160.000.000 

40.000.000 

40% 

24.000.000 

64.000.000 

Atau 6/12 x (40% x 200.000.000) + 6/12 x (40% x 200.000.000 - 80.000.000) 
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5. d. Nilai akumulasi penyusutan menurun, beban penyusutan / tahun meningkat. 

6. a. Nilai tertinggi antara nilai pakai dengan harga jual neto 

7. c. Ketika nilai yang dapat diperoleh kembali sebuah aset lebih rendah dibandingkan 

nilai tercatat aset tersebut 

8. c. Perubahan metode penyusutan aset tetap akan diperlakukan secara retrospektif 

9. d. Pertukaran tersebut menghasilkan substansial komersial 

10. d. Jika jumlah tercatat asset meningkat akibat revaluasi maka dicatat sebagai 

keuntungan revaluasi - penghasilan komprehensif lainnya. (mendebit rugi revaluasi 

jika terdapat penurunan akibat revaluasi terdahulu) 

 

1. Jawaban essay No.1 BAB II 

 

Biaya perolehan   IDR 270.000.000 

Nilai residu    IDR   30.000.000 

Masa manfaat (tahun)   8 Tahun 

 

Nilai wajar 

31/12/20x7  IDR 275.000.000 

31/12/20x8  IDR 216.000.000 

1/7/20x9  IDR 190.000.000 

 

Jurnal 31/12/20x7 

Dr. Beban penyusutan-kendaraan       IDR 30.000.000 

 Cr. Akumulasi penyusutan-kendaraan   IDR 30.000.000 

 

 

Nilai tercatat kendaraan 31 Desember 20X7 (sebelum revaluasi) 

Biaya perolehan   IDR 270.000.000 

Akumulasi penyusutan           (IDR  30.000.000) 

Nilai tercatat    IDR 240.000.000 

 

Jurnal 31/12/20x7 

Dr. Kendaraan         IDR 39.375.000 

 Cr. Akumulasi penyusutan-kendaraan   IDR   4.375.000 

 Cr. Surplus revaluasi      IDR 35.000.000 

 

Nilai tercatat kendaraan 31 Desember 20X7 (setelah revaluasi) 

Biaya perolehan   IDR 309.375.000 

Akumulasi penyusutan           (IDR  34.375.000) 

Nilai tercatat    IDR 275.000.000 

 

Jurnal 31/12/20x8 

Dr. Beban penyusutan-kendaraan     IDR 35.000.000 

 Cr. Akumulasi penyusutan-kendaraan   IDR 35.000.000 

 

Dr. Surplus revaluasi       IDR   5.000.000 

 Cr. Saldo laba       IDR   5.000.000 

 



 

125 

 

Nilai tercatat kendaraan 31 Desember 20x8 (sebelum revaluasi) 

Biaya perolehan     IDR 309.375.000 

Akumulasi penyusutan             (IDR  69.375.000) 

Nilai tercatat      IDR 240.000.000 

 

Jurnal 31/12/20x8 

Dr. Akumulasi penyusutan kendaraan IDR  6.937.500 

Dr. Surplus revaluasi    IDR 24.000.000 

 Cr. Kendaran          IDR 30.937.500 

 

Nilai tercatat kendaraan 31 Desember 20x8 (setelah revaluasi) 

Biaya perolehan     IDR 278.437.500 

Akumulasi penyusutan             (IDR  62.437.500) 

Nilai tercatat      IDR 216.000.000 

 

Jurnal 1/7/20x9 

Dr. Beban penyusutan-kendaraan  IDR 31.000.000  

 Cr. Akumulasi penyusutan-kendaraan     IDR 31.000.000 

 

Nilai tercatat kendaraan 1 Juli 20X9 

Biaya perolehan     IDR 278,437,500 

Akumulasi penyusutan             (IDR  93.437.500) 

Nilai tercatat      IDR 185.000.000 

Harga jual      IDR 190.000.000 

Keuntungan penjualan    IDR    5.000.000 

 

Jurnal 1/7/20x9 

Dr. Kas     IDR 190.000.000 

Dr. Akumulasi penyusutan kendaraan  IDR   93.437.500 

 Cr. Kendaraan          IDR 278.437.500 

 Cr. Keuntungan penjualan aset tetap       IDR    5.000.000 

 

Dr. Surplus revaluasi    IDR   6.000.000 

 Cr. Saldo laba          IDR   6.000.000 

 

 

2. Jawaban essay No.2 BAB II 

 

Biaya perolehan IDR 700.000.000  

Masa manfaat  25 tahun 

Nilai sisa  IDR 75.000.000 

 

Tabel penyusutan bangunan (sebelum impairment) 

Year Period Cost Book value 

beginning 

Rate Depr.Exps Accum 

Depre 

Book value 

ending 

 0     - 700.000.000 

20x4 1 700.000.000 700.000.000 8% 56.000.000 56.000.000 644.000.000 

20x5 2 700.000.000 644.000.000 8% 51.520.000 107.520.000 592.480.000 

20x6 3 700.000.000 592.480.000 8% 47.398.400 154.918.400 545.081.600 
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Nilai tercatat 1 Januari 20x7  

Biaya perolehan       IDR 700.000.000 

Dikurangi: Akumulasi penyusutan s/d 31 Des 20x6           (IDR 154.918.400) 

Nilai tercatat 1 Januari 20x7     IDR 545.081.600 

 

Perubahan Metode Penyusutan: Merubah nilai beban penyusutan per tahun (20x7 dst) 

Beban penyusutan per tahun IDR 21.367.345 (prospektif) 

 

IDR545.081.600(Nilai tercatat1/1/x7) (-) 75.000.000(Nilai residual)=IDR21.367.345 

     22 

 

Nilai tercatat pada 1 Januari 20x8 

Biaya perolehan       IDR 700.000.000 

Dikurangi: Akumulasi penyusutan             (IDR 176.285.745) 

Nilai tercatat pada 1 Januari 20x8    IDR 523.714.255 

 

Harga jual neto   IDR 350.000.000   

Nilai pakai    IDR 335.000.000 

Nilai yang dapat diperoleh kembali IDR 350.000.000 

 

Nilai tercatat 1 Januari 20X7  IDR 523.714.255 

Rugi penurunan nilai   IDR 173.714.255 

 

Jurnal 1/1/20x8 

 

Dr. Rugi penurunan nilai   IDR 173.714.255 

 Cr. Akumulasi penurunan nilai-bangunan kantor  IDR 173.714.255 

 

Rincian asset: 

 Sebelum Impairment Setelah impairment 

Biaya perolehan  700.000.000 700.000.000 

Akumulasi penyusutan (176.285.745) (176.285.745) 

Akumulasi penurunan nilai - (173.714.255) 

Nilai tercatat 523.714.255 350.000.000 

 

Nilai tercatat 1 Januari 20x9 (sebelum impairment)  

Biaya perolehan      IDR 700.000.000 

Dikurangi: Akumulasi penyusutan                       (IDR 197.653.090) 

Nilai tercatat 1 Januari 20X9 (sebelum impairment)  IDR 502.346.909 

Dikurangi: Akumulasi rugi penurunan nilai            (IDR 173.714.255) 

Nilai tercatat 1 Januari 20X9 (setelah impairment)  IDR 328.632.654 

 

Nilai yang dapat diperoleh kembali 1 Januari 20x9  IDR 550.000.000 

Nilai yang dipulihkan kembali    IDR 173.714.255 

 

Jurnal 1/1/20x9 

Dr. Akumulasi penurunan nilai - bangunan kantor  IDR 173.714.255 

 Cr. Laba pemulihan kembali nilai yang diturunkan  IDR 173.714.255 

 

Mana 

yang 

lebih 

kecil 
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Latihan BAB III – Hak atas tanah 

 

1. Biaya perolehan property investasi (tanah): 

Harga beli   IDR 4.000.000.000 

Biaya legal   IDR     85.000.000 

Biaya SHGB   IDR   500.000.000 

Biaya pematangan tanah  IDR   250.000.000 

Total biaya perolehan tanah property investasi IDR 4.835.000.000 

 

 

2. Biaya perpanjangan SHGB IDR 1.000.000.000 

Masa penggunaan SHGB 30 tahun  

Biaya amortisasi asset lain (deferred charges) IDR 33.333.333 

 

Jurnal pengakuan biaya dan asset lain 

Dr. Biaya legal   IDR     50.000.000 

Dr. Aset lain (deferred charge) IDR 1.000.000.000  

 Cr.        DR 1.050.000.000 

 

Jurnal amortisasi tahun pertama  

Dr. Biaya amortisasi asset lain  IDR 33.333.333 

 Cr. Akumulasi amortisasi asset lain     IDR 33.333.333 

 

 

Jurnal amortisasi asset lain 

3. Biaya perolehan tanah IDR 5.000.000.000 

Sisa masa SHGB 10 tahun 

Biaya penyusutan tanah per tahun IDR 500.000.000 

 

Jurnal tahun pertama  

Dr. Biaya penyusutan tanah   IDR 500.000.000 

 Cr. Tanah        IDR 500.000.000 
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Latihan BAB 1V – Investasi property 

 

1. Contoh dari properti investasi, kecuali… 

c.Tanah yang dimiliki perusahaan untuk tujuan diperjual belikan dalam jangka waktu 

pendek 

 

2. Properti investasi akan diakui sebagai aset perusahaan pada saat : 

c.I dan II 

 

3. Perusahaan BUMN memperoleh hibah bangunan dari pemerintah. Perusahaan akan 

menyewakan bangunan tersebut kepada pihak ke 3. Pencatatan yang akan dbuat 

perusahaan adalah ….. 

a.Dr. Properti Investasi – Bangunan   IDR xxx.xxx 

Cr. Modal donasi      IDR xxx.xxx 

 

4. Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar IDR 10 juta untuk perbaikan atap gedung 

kantor yang selama ini disewakan kepada pihak ke 3. biaya perbaikan tersebut dinilai 

signifikan dan masuk dalam kriteria kapitalisasi, Perusahaan akan mencatat dengan 

mendebit 

c.Properti investasi - bangunan kantor 

 

5. Perusahaan memiliki properti investasi bangunan dengan nilai tercatat pada 31 

Desember 2010 (sebelum penyesuaian terhadap nilai wajar) sebesar IDR 460 juta. 

Nilai wajar bangunan tersebut pada 31 Desember 2010 adalah sebesar IDR 520 juta. 

Jurnal penyesuaian yang dibuat perusahaan jika menggunakan metode fair-value 

model adalah .... 

a. Dr. Properti Investasi – Bangunan IDR 60 juta  

Cr. Laba penyesuaian nilai wajar   IDR 60 juta 

 

6. PT AAA memiliki properti investasi berupa bangunan perkantoran. Pada 1 Maret 

2010 perusahaan memutuskan untuk menggunakan gedung tersebut sebagai kantor 

pusat. Nilai tercatat gedung tersebut pada 1 Maret 2010 adalah IDR 260 juta (biaya 

perolehan IDR 420 juta dan akumulasi penyusutan IDR 160 juta) dan nilai wajar 

gedung pada 1 Maret 2010 sebesar IDR 300 juta. Jika perusahaan menggunakan 

metode cost model, catatan yang akan dibuat perusahaan adalah .... 

a. Dr. Bangunan     IDR 260 juta 

Dr. Akumulasi penyusutan - PI Bangunan IDR 160 juta 

  Cr. Properti Investasi – Bangunan   IDR 420 juta 

 

7. Pada 1 Januari 2011, Perusahaan memutuskan untuk menyewakan bangunan yang 

selama ini digunakan menjadi rumah dinas. Nilai tercatat pada 1 Januari 2011 sebesar 

IDR 550 juta dan nilai wajar sebesar IDR 520 juta. Jika perusahaan menggunakan 

metode fair value model, catatan yang harus dibuat pada saat transfer pada tanggal 1 

Januari 2011 adalah.... 

b. Dr. Properti Investasi – Bangunan  IDR 520 juta  

Cr. Bangunan      IDR 520 juta 
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8. Pernyataan terkait dengan properti investasi yang benar, kecuali: 

d. Transfer mengubah jumlah tercatat PI yang ditransfer dan tidak mengubah biaya 

property untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. 

 

 

Latihan BAB V – Biaya pinjaman 

 

1. Biaya apa saja yang dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikapitalisasi? 

d. Benar semua 

 

2. Menurut PSAK 26, tidak diperkenankan untuk mempergunakan PSAK 26 untuk biaya 

pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau 

produksi dari: 

a. Persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dan dasar berulang 

 

3. Yang dimaksud dengan aset kualifikasian adalah … 

d. Aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap digunakan atau dijual 

sesuai dengan maksudnya. 

 

4. Entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset 

kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika 

entitas pertama kali memenuhi kondisi:… 

c.I, II, dan III 

 

5. Biaya pinjaman dapat meliputi: 

b.II dan IV 

 

6. Dalam proses pembangunan gedung, jika kegiatan konstruksi fisik harus dihentikan 

sementara karena hujan yang berkepanjangan, maka dalam hal ini perlakuan terhadap 

kapitalisasi biaya pinjaman adalah … 

b. Tetap berlangsung , hanya apabila hujan yang berkepanjangan di daerah tersebut 

merupakan hal yang wajar 

 

7. Suatu kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan, dimana setiap bangunan 

dapat digunakan secara individual, jika terdapat beberapa bagian yang telah selesai 

pembangunannya dan siap digunakan, maka perlakuan kapitalisasinya: 

c. Dihentikan untuk bagian yang telah siap digunakan, dan melanjutkan kapitalisasi 

untuk bagian yang belum selesai 

 

8. Entitas mengakui kapitalisasi biaya pinjaman ketika…. 

d. Semua jawaban benar. 
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Latihan BAB VI – Penurunan nilai asset  

 

1. PSAK 48 tidak diterapkan untuk aset berikut, kecuali… 

d. Aset tetap 

Pembahasan : lihat PSAK 48 par 2 

 

2. Suatu aset dikatakan mengalami penurunan nilai pada saat …. 

c. Nilai terpulihkan lebih kecil dari nilai tercatat 

Pembahasan : lihat PSAK 48 par 8 

 

3. Pengertian nilai terpulihkan menurut PSAK 48 adalah… 

b. Nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dengan nilai 

pakai 

Pembahasan : lihat PSAK 48 par 18 

 

4. Nilai pakai adalah …. 

a. Nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit 

penghasil kas 

Pembahasan : lihat PSAK 48 par 30 

 

5. Rugi penurunan nilai aset menurut PSAK 48 diukur sebesar … 

d. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai terpulihkan 

Pembahasan : lihat PSAK 48 par 8 

 

6. Rugi penurunan nilai untuk aset yang tidak disajikan pada jumlah direvaluasi, 

menurut PSAK 48 akan disajikan pada… 

b. Laporan laba rugi 

Pembahasan : lihat PSAK 48 par 60 

 

7. Pernyataan berikut benar menurut PSAK 48, kecuali… 

a. Untuk aset tidak terwujud tertentu dan goodwill, pengujian penurunan nilai hanya 

akan dilakukan jika terdapat indikasi penurunan nilai. 

Pembahasan : lihat PSAK 48 par 10, 80 - 99, untuk aset tidak berwujud tertentu dan 

goodwill, terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, entitas harus minimal 

setahun sekali melakukan pengujian penurunan nilai (impairment test) dengan 

membandingkan nilai tercatatnya dengan jumlah yang terpulihkannya. 

 

8. Alokasi rugi penurunan nilai untk unit penghasil kas adalah dengan cara… 

b. Pertama, dikurangi dari jumlah tercatat goodwill. Kemudian sisanya dialokasikan 

ke aset lain secara prorata berdasarkan nilai tercatatnya. 

Pembahasan : lihat PSAK 48 par 104, rugi penurunan nilai dialokasikan untuk 

mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut (kelompok dari unit) dengan urutan 

sebagai berikut: PERTAMA, untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill 

yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut (kelompok dari unit); dan 

selanjutnya, ke aset lain dari unit tersebut (kelompok dari unit) dibagi pro rata atas 

dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut (kelompok dari unit). 
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9. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan pembalikan rugi penurunan nilai untuk 

aset selain goodwill… 

c. PSAK memperbolehkan pembalikan rugi penurunan nilai dimana jumlah tercatat 

setelah pembalikan rugi penurunan nilai tersebut tidak boleh melebihi jumlah tercatat 

seandainya tidak terjadi rugi penurunan nilai 

Pembahasan : lihat PSAK 48 par 114 & 117, rugi penurunan nilai yang telah diakui 

dalam periode-periode sebelumnya  untuk aset selain goodwill harus dibalik hanya 

jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan 

jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. 

Jumlah tercatat aset yang meningkat (selain goodwill) yang disebabkan pembalikan 

rugi penurunan nilai, tidak boleh melebihi jumlah tercata (neto setelah amortisasi atau 

depresiasi) seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun 

sebelumnya. 

 

10. Berdasarkan PSAK 48, pembalikan rugi penurunan nilai akan disajikan dalam… 

d. Laporan laba rugi 

Pembahasan : lihat PSAK 48 par 119 

 

11. Pada 31 Desember 2010, terdapat indikasi penurunan nilai atas mesin fotocopy yang 

dimiliki PT AAA. Setelah direview, diketahui bahwa nilai wajar dikurangi biaya 

penjualan mesin fotocopy adalah IDR 4.500.000 sedangkan nilai pakainya adalah IDR 

4.000.000. Mesin fotocopy tersebut dibeli pada tanggal 1 Januari 2008 seharga IDR 

8.000.000, umur manfaat 8 tahun. Metode penyusutan yang dipakai adalah garis lurus. 

Berapakah nilai terpulihkan mesin fotocopy tersebut ....... 

a. IDR 4.500.000 

Nilai terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya 

penjualan dengan nilai pakai. Dalam soal ini, nilai wajar dikurangi biaya penjualan 

menjadi nilai terpulihkan yaitu IDR 4.500.000 

 

12. Berapakah nilai tercatat mesin fotocopy pada 31 Desember 2010…. 

b. IDR 5.000.000 

Nilai tercatat 31 Desember 2010 = harga perolehan - akumulasi penyusutan hingga 31 

Desember 2010 = IDR 8.000.000 - IDR 3.000.000 (IDR 8.000.000 / 8 tahun x 3) = 

IDR 5.000.000. 

 

13. Jurnal yang dibuat PT AAA terkait penurunan nilai mesin fotocopy adalah … 

c. Dr. Rugi penurunan nilai - mesin IDR 500.000 

Cr Akumulasi penurunan nilai - mesin IDR 500.000 

 Terjadi penurunan nilai karena nilai tercatat > nilai terpulihkan 

 Rugi penurunan nilai = nilai tercatat dikurangi nilai terpulihkan = IDR 5.000.000 - 

IDR 4.500.000 = IDR 500.000 
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14. Pada 1 Januari 2013, PT AAA melakukan review untuk mengidentifikasi apakah 

terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai mesin fotocopy yang telah diakui pada 

tahun-tahun sebelumnya tidak ada lagi atau menurun. Dari hasil review tersebut, 

diperoleh hasil bahwa nilai wajar dikurangi biaya penjualan dari bangunan tersebut 

meningkat menjadi IDR 5.500.000, nilai pakai IDR 5.000.000. NIlai tercatat mesin 

fotocopy tersebut pada tanggal 1 Januari 2013 adalah .... 

b. IDR 2.700.000 

Nilai tercatat 1 Januari 2013 setelah penurunan nilai = IDR 4.500.000 - ( 2x (IDR 

4.500.000 /5 tahun) = IDR 2.700.000. 

 

15. Jurnal yang dibuat PT AAA terkait pembalikan rugi penurunan nilai adalah …. 

d. Dr.Akumulasi penurunan nilai - mesin  IDR  300.000 

 Cr. Laba pemulihan kembali nilai - mesin   IDR 300.000 
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