
AKTIVAAKTIVA

Pelaporan Akuntansi Keuangan 4Pelaporan Akuntansi Keuangan 4 11

Dwi MartaniDwi Martani



Complete set of Financial StatementComplete set of Financial Statement

Pelaporan Akuntansi Keuangan Pelaporan Akuntansi Keuangan 33 22



AKTIVAAKTIVA

�� Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai 
perusahaan sebagai akibat dari peristiwa perusahaan sebagai akibat dari peristiwa 
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 
di masa depan diharapkan akan diperoleh di masa depan diharapkan akan diperoleh 
perusahaanperusahaan

Kon. FrameKon. Frame
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perusahaanperusahaan
�� Ciri aktiva :Ciri aktiva :

�� Memiliki manfaat di masa yang akan datangMemiliki manfaat di masa yang akan datang
�� Memiliki hak untuk memanfaatkanMemiliki hak untuk memanfaatkan
�� Terjadi dari transaksi masa laluTerjadi dari transaksi masa lalu



AktivaAktiva

�� Aktiva LancarAktiva Lancar
�� KasKas
�� Surat berhargaSurat berharga
�� Piutang Piutang 

PSAK 1PSAK 1
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�� Piutang Piutang 
�� PersediaanPersediaan

�� InvestasiInvestasi
�� Aktiva TetapAktiva Tetap
�� Aktiva tidak BerwujudAktiva tidak Berwujud
�� Aktiva LainAktiva Lain--lainlain



StandarStandar AkuntansiAkuntansi AktivaAktiva
�� PSAK 1 PSAK 1 PenyajianPenyajian LaporanLaporan KeuanganKeuangan

�� PSAK 13 PSAK 13 Properti InvestasiProperti Investasi

�� PSAK 14 PSAK 14 PersediaanPersediaan

�� PSAK 16 PSAK 16 Aset TetapAset Tetap

�� PSAK 19 PSAK 19 AktivaAktiva TakTak BerwujudBerwujud
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�� PSAK 19 PSAK 19 AktivaAktiva TakTak BerwujudBerwujud

�� PSAK 4PSAK 477 Akuntansi TanahAkuntansi Tanah

�� PSAK 48 PSAK 48 PenurunanPenurunan NilaiNilai AktivaAktiva

�� PSAK PSAK 5858 Operasi dalam Penghentian (pert 6)Operasi dalam Penghentian (pert 6)

�� PSAK 15 PSAK 15 AkuntansiAkuntansi untukuntuk InvestasiInvestasi dalamdalam Perusahaan Perusahaan AsosiasiAsosiasi
(pert 7)(pert 7)

�� PSAK 43 PSAK 43 AkuntansiAkuntansi AnjakAnjak PiutangPiutang (Fin Inst)(Fin Inst)

�� PSAK 50 PSAK 50 AkuntansiAkuntansi InvestasiInvestasi EfekEfek TertentuTertentu (Fin Inst)(Fin Inst)



Penyajian NeracaPenyajian Neraca

�� Perusahaan menyajikan aktiva lancar Perusahaan menyajikan aktiva lancar 
terpisah dari aktiva tidak lancar dan terpisah dari aktiva tidak lancar dan 
kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka pendek terpisah dari 
kewajiban jangka panjang kecuali untuk kewajiban jangka panjang kecuali untuk 
industri tertentu yang diatur dalam SAK industri tertentu yang diatur dalam SAK 

PSAK 1PSAK 1
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industri tertentu yang diatur dalam SAK industri tertentu yang diatur dalam SAK 
khusus.khusus.

�� Aktiva lancar disajikan menurut ukuran Aktiva lancar disajikan menurut ukuran 
likuiditas sedangkan kewajiban menurut likuiditas sedangkan kewajiban menurut 
urutan jatuh tempo.urutan jatuh tempo.



Aktiva LancarAktiva Lancar

�� Diklasifikasikan sebagai aktiva lancar jika :Diklasifikasikan sebagai aktiva lancar jika :
�� Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki atau Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki atau 

digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal 
perusahaan atauperusahaan atau

�� Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan 
jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam 

PSAK 1PSAK 1
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jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam 
jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca ataujangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca atau

�� Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya 
tidak dibatasitidak dibatasi

�� Siklus operasi Siklus operasi �� jangka waktu antara perolehan jangka waktu antara perolehan 
bahan baku sampai dengan realisasinya bahan baku sampai dengan realisasinya 
menjadi kasmenjadi kas



Format NeracaFormat Neraca

�� Paragrap 49 menyajikan daftar posParagrap 49 menyajikan daftar pos--pos neracapos neraca
�� Aktiva berwujudAktiva berwujud
�� Aktiva tidak berwujudAktiva tidak berwujud
�� Aktiva keuanganAktiva keuangan
�� Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitasInvestasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas
�� PersediaanPersediaan

PSAK 1PSAK 1
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�� PersediaanPersediaan
�� Piutang usaha dan piutang lainnyaPiutang usaha dan piutang lainnya
�� Kas dan setara kasKas dan setara kas

�� Hanya daftar bukan urutan.Hanya daftar bukan urutan.
�� Penyesuaian diperlukan untuk :Penyesuaian diperlukan untuk :

�� Penambahan pos dilakukan jika PSAK mewajibkan penyajian Penambahan pos dilakukan jika PSAK mewajibkan penyajian 
secara terpisah atau pos tersebut materialsecara terpisah atau pos tersebut material

�� Istilah yang digunakan dapat diubah sesuai dengan sifat Istilah yang digunakan dapat diubah sesuai dengan sifat 
perusahaan dan transaksinya.perusahaan dan transaksinya.



PERSEDIAANPERSEDIAAN
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PSAK 14PSAK 14



PersediaanPersediaan
�� Persediaan adalah aktiva :Persediaan adalah aktiva :

�� Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normalTersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
�� Dalam proses produksi dan atau dalam perjalananDalam proses produksi dan atau dalam perjalanan
�� Atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan / supplies untuk Atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan / supplies untuk 

digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasadigunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa
�� Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih 

PSAK 14PSAK 14
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�� Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih 
mana yang lebih rendah (mana yang lebih rendah (the lower of the cost and net realizable the lower of the cost and net realizable 
valuevalue))

�� Biaya persediaan meliputi :Biaya persediaan meliputi :
�� Biaya pembelianBiaya pembelian
�� Biaya konversiBiaya konversi
�� Biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi Biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi 

dan tempat yagn siap untuk dijual atau dipakai (dan tempat yagn siap untuk dijual atau dipakai (present location present location 
and conditionand condition))



PersediaanPersediaan
�� Biaya pembelian meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak Biaya pembelian meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak 

lainnya kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak.lainnya kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak.
�� Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan 

unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variable unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variable 
yang dialokasikan secara sistematis.yang dialokasikan secara sistematis.

�� Biaya yang dikeluarkan dari persediaan :Biaya yang dikeluarkan dari persediaan :
�� Jumlah pemborosan yang tidak normalJumlah pemborosan yang tidak normal
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�� Jumlah pemborosan yang tidak normalJumlah pemborosan yang tidak normal
�� Biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses Biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses 

produksi sebelum tahap produksi berikutnyaproduksi sebelum tahap produksi berikutnya
�� Biaya administrasi dan umumBiaya administrasi dan umum
�� Biaya penjualanBiaya penjualan

�� Teknik pengukuran biaya persediaan Metode biaya standar, Metode Teknik pengukuran biaya persediaan Metode biaya standar, Metode 
eceran (retail) dapat digunakan bila hasilnya mendekati biaya eceran (retail) dapat digunakan bila hasilnya mendekati biaya 
historishistoris

�� Persediaan yang dibeli dengan pembayaran ditunda tidak boleh Persediaan yang dibeli dengan pembayaran ditunda tidak boleh 
memasukkan unsur bunga.memasukkan unsur bunga.



Rumus BiayaRumus Biaya

�� Untuk barang yang tidak dapat diganti dengan Untuk barang yang tidak dapat diganti dengan 
barang lain (not interchangeable) serta jasa barang lain (not interchangeable) serta jasa 
yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek 
khusus khusus �� identifikasi khusus terhadap biaya identifikasi khusus terhadap biaya 
masingmasing--masing.masing.
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masingmasing--masing.masing.
�� Untuk barang lain dihitung dengan Untuk barang lain dihitung dengan 

menggunakan rumus biaya :menggunakan rumus biaya :
�� Masuk pertama keluar pertama / FIFOMasuk pertama keluar pertama / FIFO
�� RataRata--rata / Weighted Average rata / Weighted Average 
�� Masuk terakhir keluar pertama / LIFOMasuk terakhir keluar pertama / LIFO



Nilai Realisasi BersihNilai Realisasi Bersih

�� Konsisten dengan pendapat: aktiva seharusnya Konsisten dengan pendapat: aktiva seharusnya 
tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin 
dapat direalisasidapat direalisasi

�� Estimasi nilai bersih :Estimasi nilai bersih :
�� berdasarkan bukti yang paling andal yang tersediaberdasarkan bukti yang paling andal yang tersedia

Pelaporan Akuntansi Keuangan 4Pelaporan Akuntansi Keuangan 4 1313

�� berdasarkan bukti yang paling andal yang tersediaberdasarkan bukti yang paling andal yang tersedia
�� Mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang Mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang 

langsung terkaitlangsung terkait
�� Mempertimbangkan tujuan persediaanMempertimbangkan tujuan persediaan

�� Nilai realisasi bersih :Nilai realisasi bersih :
�� Biaya ganti / replacement costBiaya ganti / replacement cost
�� Harga jual dikurangi dengan biaya untuk melakukan Harga jual dikurangi dengan biaya untuk melakukan 

penjualanpenjualan



Penurunan ke Nilai Realisasi BersihPenurunan ke Nilai Realisasi Bersih

�� Penurunan dapat dilakukan item per item atau Penurunan dapat dilakukan item per item atau 
group.group.

�� Penurunan yang terjadi langsung dibebankan Penurunan yang terjadi langsung dibebankan 
beban periode berjalan/ menambah beban beban periode berjalan/ menambah beban 
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beban periode berjalan/ menambah beban beban periode berjalan/ menambah beban 
persedian.persedian.

�� Pemulihan nilai akan diakui sebagai pengurang Pemulihan nilai akan diakui sebagai pengurang 
jumlah beban persediaanjumlah beban persediaan

�� Nilai realisasi bersih yang telah ditentukan harus Nilai realisasi bersih yang telah ditentukan harus 
ditinjau kembali pada setiap periode berikutnya.ditinjau kembali pada setiap periode berikutnya.



FASBFASB
� The lower of cost or market is an exception to the 

historical cost principle. When the future potential of the 
asset is less than its original cost:

� Restate asset at market to replace cost.

� The loss must be charged against revenues of the period.

� The lower of cost or market rule:
1. Market value is the replacement cost.

2. The replacement cost must lie between a ceiling amount and a 
floor amount.

3. The ceiling is the net realizable value (selling price less disposal 
cost).

4. The floor is net realizable value less a normal profit margin.
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lower of cost or market
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PengungkapanPengungkapan

�� KebijakanKebijakan akuntansiakuntansi yang yang digunakandigunakan dalamdalam pengukuranpengukuran
persediaanpersediaan termasuktermasuk rumusrumus biayabiaya..

�� Total Total jumlahjumlah tercatattercatat persediaanpersediaan dandan jumlahjumlah tercatattercatat
menurutmenurut klasifikasiklasifikasi yang yang sesuaisesuai

�� JumlahJumlah tercatattercatat persediaanpersediaan yang yang dicatatdicatat sebesarsebesar nilainilai
realisasirealisasi bersihbersih..
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realisasirealisasi bersihbersih..
�� JumlahJumlah daridari setiapsetiap pemulihanpemulihan daridari setiapsetiap penurunanpenurunan nilainilai

yang yang diakuidiakui sebagaisebagai penghasilanpenghasilan selamaselama periodeperiode
tersebuttersebut

�� KondisiKondisi atauatau peristiwaperistiwa penyebabpenyebab terjadinyaterjadinya pemulihanpemulihan
nilainilai persediaanpersediaan yang yang diturunkanditurunkan

�� NilaiNilai tercatattercatat persediaanpersediaan yang yang diperuntukkandiperuntukkan sebagaisebagai
jaminanjaminan kewajibankewajiban



PROPERTI INVESTASIPROPERTI INVESTASI
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PSAK 13PSAK 13



Properti InvestasiProperti Investasi

�� Properti investasi adalah properti (tanah Properti investasi adalah properti (tanah 
dan banungan atau bagian dari keduanya) dan banungan atau bagian dari keduanya) 
yang dikuasai oleh pemiliknya untuk yang dikuasai oleh pemiliknya untuk 
menghasilkan rental atau untuk kenaikan menghasilkan rental atau untuk kenaikan menghasilkan rental atau untuk kenaikan menghasilkan rental atau untuk kenaikan 
nilai atau keduanilai atau kedua--duanya dan tidak untuk:duanya dan tidak untuk:
�� Digunakan dalam produksi atau penyediaan Digunakan dalam produksi atau penyediaan 

barang atau jasa atau untuk tujuan barang atau jasa atau untuk tujuan 
administrasiadministrasi

�� Dijual dalam kegiatan usaha sehariDijual dalam kegiatan usaha sehari--hari.hari.
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Pengakuan Pengakuan –– Pengukuran awalPengukuran awal

�� Biaya perolehan aset tetap Biaya perolehan aset tetap diakuidiakui jika dan hanya jika jika dan hanya jika ::
�� BesarBesar kemungkinankemungkinan manfaatmanfaat ekonomiekonomi dari aset yang tergolong dari aset yang tergolong 

properti investasi akan mengalir ke dalam entitasproperti investasi akan mengalir ke dalam entitas

�� BiayaBiaya perolehanperolehan aktivaaktiva dapatdapat diukurdiukur dengandengan andalandal

�� Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya �� Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya 
perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran 
awal tersebut.awal tersebut.

�� Properti investasi yang diperoleh dengan cara sewa Properti investasi yang diperoleh dengan cara sewa 
dicatat sebagai sewa pembiayaan (PSAK 30)dicatat sebagai sewa pembiayaan (PSAK 30)
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PengukuranPengukuran

�� Entitas dapat memilih model nilai wajar atau model biaya Entitas dapat memilih model nilai wajar atau model biaya 
sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan 
tersebut pada seluruh properti investasinya.tersebut pada seluruh properti investasinya.

�� Jika lesse untuk sewa operasi menggunakan metode Jika lesse untuk sewa operasi menggunakan metode 
revaluasi maka metode yang digunakan harus nilai revaluasi maka metode yang digunakan harus nilai revaluasi maka metode yang digunakan harus nilai revaluasi maka metode yang digunakan harus nilai 
wajar.wajar.

�� Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar 
atas properti investasi diakui dalam laporan laba rugiatas properti investasi diakui dalam laporan laba rugi

�� Nilai wajar harus mencerminkan kondisi pasar pada Nilai wajar harus mencerminkan kondisi pasar pada 
tanggal neraca.tanggal neraca.

�� Jika menggunakan model biaya Jika menggunakan model biaya �� PSAK 16PSAK 16
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TransferTransfer

�� Transfer Properti investasi hanya dan jika terdapat Transfer Properti investasi hanya dan jika terdapat 
perubahan penggunaan :perubahan penggunaan :
�� PI menjadi Digunakan sendiriPI menjadi Digunakan sendiri
�� PI menjadi PersediaanPI menjadi Persediaan
�� Berakhirnya pemakaian dari properti yang digunakan menjadi Berakhirnya pemakaian dari properti yang digunakan menjadi �� Berakhirnya pemakaian dari properti yang digunakan menjadi Berakhirnya pemakaian dari properti yang digunakan menjadi 

properti investasiproperti investasi
�� Dimulainya  sewa operasiDimulainya  sewa operasi
�� Berakhirnya pengembangan/pembangunanBerakhirnya pengembangan/pembangunan

�� Dicatat sebesar nilai wajar tanggal perubahan Dicatat sebesar nilai wajar tanggal perubahan 
penggunaan. Selisih perubahan akan dimasukkan dalam penggunaan. Selisih perubahan akan dimasukkan dalam 
laba rugi jika transfer dari properti investasi dan laba rugi jika transfer dari properti investasi dan 
persediaan sedangkan jika transfer dari PPE masuk persediaan sedangkan jika transfer dari PPE masuk 
sebagai ekuitas (PSAK 16).sebagai ekuitas (PSAK 16).
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PengungkapanPengungkapan

�� Apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar Apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar 
atau model biaya.atau model biaya.

�� Jika menerapkan model nilai wajar, bagaimana cara dan Jika menerapkan model nilai wajar, bagaimana cara dan 
klasifikasi properti yang dikuasai dengan sewa.klasifikasi properti yang dikuasai dengan sewa.

�� Kriteria untuk membedakan PI dan PPEKriteria untuk membedakan PI dan PPE�� Kriteria untuk membedakan PI dan PPEKriteria untuk membedakan PI dan PPE
�� Metode dan asumsi dalam menentukan nilai wajarMetode dan asumsi dalam menentukan nilai wajar
�� Kualitfikasi penilaiKualitfikasi penilai
�� Jumlah dalam laba rugi karena penilaian PIJumlah dalam laba rugi karena penilaian PI
�� Eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi PIEksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi PI
�� Kewajiban kontraktualKewajiban kontraktual
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ASET TETAPASET TETAP
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PSAK 16PSAK 16



Aset TetapAset Tetap

�� Aset tetap adalah aset berwujud yang:Aset tetap adalah aset berwujud yang:

�� Dimiliki untuk digunakan dalam produksi aau Dimiliki untuk digunakan dalam produksi aau 
penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan 
kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif.kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif.

�� Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu �� Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu 
periodeperiode

�� Biaya perolehan aset tetap Biaya perolehan aset tetap diakuidiakui jika dan hanya jika jika dan hanya jika ::

�� BesarBesar kemungkinankemungkinan bahwabahwa manfaatmanfaat keekonomiankeekonomian didi
masamasa yang yang akanakan datangdatang yang yang berkaitanberkaitan dengandengan
aktivaaktiva tersebuttersebut akanakan mengalirmengalir keke dalamdalam perusahaanperusahaan

�� BiayaBiaya perolehanperolehan aktivaaktiva dapatdapat diukurdiukur dengandengan andalandal
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Aktiva tetapAktiva tetap

�� PadaPada awalnyaawalnya diukurdiukur berdasarkanberdasarkan hargaharga perolehanperolehan
�� Biaya perolehan meliputi :Biaya perolehan meliputi :

�� Harga perolehannya termasuk bea impor, pajak yang tidak dapat Harga perolehannya termasuk bea impor, pajak yang tidak dapat 
dikreditkan setelah dikurangi diskon penjualan dan potongan lainnya.dikreditkan setelah dikurangi diskon penjualan dan potongan lainnya.

�� Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset 
ke lokasi dan kondisi yang diinginkan.ke lokasi dan kondisi yang diinginkan.

�� Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan 
restorasi lokasi asetrestorasi lokasi aset
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restorasi lokasi asetrestorasi lokasi aset

�� Biay perolehan aset tetap setara dengan nilai tunainya Biay perolehan aset tetap setara dengan nilai tunainya 
dan diakui saat terjadinya.dan diakui saat terjadinya.

�� Transaksi pertukaran menggunakan  harga wajar (aset Transaksi pertukaran menggunakan  harga wajar (aset 
diserahkan kecuali aset diterima lebih andal), jika tidak diserahkan kecuali aset diterima lebih andal), jika tidak 
dapat diukur dengan nilai wajar atau transaksi dapat diukur dengan nilai wajar atau transaksi 
pertukaran tidak memiliki substansi komersial pertukaran tidak memiliki substansi komersial ��
menggunakan nilai tercatat aset yang diserahkanmenggunakan nilai tercatat aset yang diserahkan



Aktiva tetapAktiva tetap

�� JikaJika diperolehdiperoleh secarasecara gabungangabungan ditentukanditentukan dengandengan
mengalokasikanmengalokasikan hargaharga gabungangabungan tersebuttersebut berdasarkanberdasarkan
nilainilai wajarwajar masingmasing--masingmasing aktivaaktiva

�� DiperolehDiperoleh dengandengan hibah tidak boleh diakui sampai hibah tidak boleh diakui sampai 
memenuhi keyakinan:memenuhi keyakinan:
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memenuhi keyakinan:memenuhi keyakinan:

�� Entitas akan memenuhi kondisi atau persyaratan Entitas akan memenuhi kondisi atau persyaratan 
hibahhibah

�� Hibah akan diperolehHibah akan diperoleh



Pengukuran Setelah Pengakuan AwalPengukuran Setelah Pengakuan Awal

�� Harus memilih:Harus memilih:
�� Metode biaya (cost model) Metode biaya (cost model) �� harga perolehan harga perolehan 

dikurangi akumulai penyusutan dan akumulasi rugi dikurangi akumulai penyusutan dan akumulasi rugi 
penurunan nilai asetpenurunan nilai aset

�� Metode revaluasi (revaluation model) Metode revaluasi (revaluation model) �� jika nilai jika nilai �� Metode revaluasi (revaluation model) Metode revaluasi (revaluation model) �� jika nilai jika nilai 
wajarnya dapat diukur dengan andal. Nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Nilai 
revaluasian revaluasian –– akumulasi penyusutan dan rugi akumulasi penyusutan dan rugi 
penurunan nilaipenurunan nilai
�� Revaluasi dengan keteraturan yang cukup reguler untuk Revaluasi dengan keteraturan yang cukup reguler untuk 

memastikan bahwa jumlah tercatat tersebut tidak berbeda memastikan bahwa jumlah tercatat tersebut tidak berbeda 
secara material dari jumlah yang ditentukan dengan secara material dari jumlah yang ditentukan dengan 
menggunakan nilai wajar pada tangal neracamenggunakan nilai wajar pada tangal neraca
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RevaluasiRevaluasi

�� Nilai wajar :Nilai wajar :
�� Tanah dan bangunan ditentukan melalui penilaian oleh penilai Tanah dan bangunan ditentukan melalui penilaian oleh penilai 

profesional berdasarkan bukti pasar.profesional berdasarkan bukti pasar.
�� Pabrik dan peralatan Pabrik dan peralatan �� nilai pasar yang ditentukan penilainilai pasar yang ditentukan penilai
�� Tidak ada pasar Tidak ada pasar �� pendekatan penghasilan atau biaya pendekatan penghasilan atau biaya 

pengganti yang telah disusutkan (pengganti yang telah disusutkan (depreciated replacement costdepreciated replacement cost))

�� Revaluasi dilakukan secara periodik dengan melihat Revaluasi dilakukan secara periodik dengan melihat 
meterialitas perbedaan nilai buku dan nilai wajarmeterialitas perbedaan nilai buku dan nilai wajar

�� Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset 
tetapd alam kelompok yang sama harus direvaluasi.tetapd alam kelompok yang sama harus direvaluasi.

�� Perubahn model biaya ke model revaluasi berlaku Perubahn model biaya ke model revaluasi berlaku 
prospektifprospektif
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Revaluasi Revaluasi -- depresiasidepresiasi

�� Akumulasi penyusutan aset yang direvaluasi:Akumulasi penyusutan aset yang direvaluasi:
�� Disajikan secara proporsional dengan perubahan Disajikan secara proporsional dengan perubahan 

dalam jumlah tercatat bruto dari aset sehingga jumlah dalam jumlah tercatat bruto dari aset sehingga jumlah 
tercatat aset setelah revaluasion sama dengan tercatat aset setelah revaluasion sama dengan 
jumlah revaluasian.jumlah revaluasian.jumlah revaluasian.jumlah revaluasian.

�� Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset 
dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan 
kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset 
tersebut. (untuk bangunan)tersebut. (untuk bangunan)
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Gain/Loss Gain/Loss -- RevaluasiRevaluasi

�� Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, 
kenaikan tersebut langsung dikredit pada bagian surplus kenaikan tersebut langsung dikredit pada bagian surplus 
revaluasi. Namun kenaikan tersebut harus diakui dalam revaluasi. Namun kenaikan tersebut harus diakui dalam 
laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai 
aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya 
dalam laporan laba rugi.dalam laporan laba rugi.

�� Jika jumlah aset tercatat menurun akibat revaluasi, Jika jumlah aset tercatat menurun akibat revaluasi, 
penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. 
Namun penurunan nilai akibat revaluasi tersebut Namun penurunan nilai akibat revaluasi tersebut 
langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus 
revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi 
saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.
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PenyusutanPenyusutan

�� Aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup Aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup 
signifikan terhadap total seluruh aset harus disusutkan signifikan terhadap total seluruh aset harus disusutkan 
secara terpisah.secara terpisah.

�� Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui 
dalam laporan laba rugi kecuali jika beban tersebut dalam laporan laba rugi kecuali jika beban tersebut 
dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya.dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya.
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dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya.dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya.
�� Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset 

dialokasikan secara sistematis sepanjang umur dialokasikan secara sistematis sepanjang umur 
manfaatnya.manfaatnya.

�� Nilai residu dan masa manfaat direview minimal setiap Nilai residu dan masa manfaat direview minimal setiap 
akhir tahun.akhir tahun.

�� Penyusutan dimulai saat aset tersebut siap digunakan.Penyusutan dimulai saat aset tersebut siap digunakan.



Metode PenyusutanMetode Penyusutan

�� Metode penyusutan yang digunakan harus Metode penyusutan yang digunakan harus 
mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat 
ekonomi masa dengap dari aset oleh entitas.ekonomi masa dengap dari aset oleh entitas.

�� Metode penyusutan direview setiap akhir tahun buku, Metode penyusutan direview setiap akhir tahun buku, 
jika terdapat perubahan diperlakukan sebagai jika terdapat perubahan diperlakukan sebagai 
perubahan estimasi akuntansi.perubahan estimasi akuntansi.
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perubahan estimasi akuntansi.perubahan estimasi akuntansi.
�� BerdasarkanBerdasarkan waktuwaktu

�� MetodeMetode garisgaris luruslurus ((straight lightstraight light))
�� Metode saldo menurunMetode saldo menurun
�� Metode jumlah unitMetode jumlah unit



PenyusutanPenyusutan

�� Metode yang dipilih harus konsisten dari periode ke Metode yang dipilih harus konsisten dari periode ke 
periode kecuali perubahan keadaan yang memberi periode kecuali perubahan keadaan yang memberi 
alasan atau dasar suatu perubahan metode. alasan atau dasar suatu perubahan metode. 
Pengungkapan:Pengungkapan:
�� Kuantifikasi perubahanKuantifikasi perubahan
�� Alasan perubahanAlasan perubahan

Pelaporan Akuntansi Keuangan 4Pelaporan Akuntansi Keuangan 4 3434

�� Faktor dalam mempertimbangkan masa manfaat berikut Faktor dalam mempertimbangkan masa manfaat berikut 
::
�� Taksiran aus dan kerusakan fisikTaksiran aus dan kerusakan fisik
�� KeusanganKeusangan
�� Pembatasan hukum atau lainnya atas penggunaan aktivaPembatasan hukum atau lainnya atas penggunaan aktiva

�� Masa manfaat harus ditinjau secara periodik. Prosentase Masa manfaat harus ditinjau secara periodik. Prosentase 
penyusutan disesuaikan untuk periode sekarang dan penyusutan disesuaikan untuk periode sekarang dan 
yang akan datangyang akan datang



LainLain--lainlain

�� Penurunan nilai diatur dalam PSAK 48Penurunan nilai diatur dalam PSAK 48
�� Kompensasi pihak ketiga untuk aset tetap yang Kompensasi pihak ketiga untuk aset tetap yang 

mengalami penurunan nilai, hilang, dihentikan mengalami penurunan nilai, hilang, dihentikan 
dimasukkan dalam laba rugi pada saat kompensasi dimasukkan dalam laba rugi pada saat kompensasi 
diakui sebagai piutang.diakui sebagai piutang.diakui sebagai piutang.diakui sebagai piutang.

�� Aset tetap dihentikan pengakuan pada saat dilepaskan Aset tetap dihentikan pengakuan pada saat dilepaskan 
atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang 
diharapkan dari pelepasan atau penggunaannyadiharapkan dari pelepasan atau penggunaannya

�� Laba rugi dari penghentian dimasukkan dalam laba rugi Laba rugi dari penghentian dimasukkan dalam laba rugi 
sebesar perbedaan nilai neto hasil pelepasan dengan sebesar perbedaan nilai neto hasil pelepasan dengan 
nilai tercatat dari asetnilai tercatat dari aset
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Pengeluaran setelah PerolehanPengeluaran setelah Perolehan

�� Jika memperpanjang masa manfaat atau Jika memperpanjang masa manfaat atau 
memberi manfaat keekonomian di masa memberi manfaat keekonomian di masa 
yang akan  datang dalam bentuk yang akan  datang dalam bentuk 
peningkatan kapasitas, mutu produk atau peningkatan kapasitas, mutu produk atau 
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peningkatan kapasitas, mutu produk atau peningkatan kapasitas, mutu produk atau 
standar kinerja standar kinerja �� ditambahkan pada ditambahkan pada 
jumlah tercatat aktivajumlah tercatat aktiva

�� Beban yang tidak memenuhi kriteria di Beban yang tidak memenuhi kriteria di 
atas dibebankan pada periode berjalanatas dibebankan pada periode berjalan



Pengungkapan Aktiva TetapPengungkapan Aktiva Tetap

�� DasarDasar penilaianpenilaian yang yang digunakandigunakan untukuntuk menentukanmenentukan
jumlahjumlah tercatattercatat brutobruto

�� MetodeMetode penyusutanpenyusutan yang yang digunakandigunakan
�� MasaMasa manfaatmanfaat atauatau tariftarif penyusutanpenyusutan yang yang digunakandigunakan
�� JumlahJumlah tercatattercatat brutobruto dandan akumulasiakumulasi penyusutanpenyusutan awalawal

dandan akhirakhir periodeperiode..
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dandan akhirakhir periodeperiode..
�� RekonsiliasiRekonsiliasi jumlahjumlah tercatattercatat padapada awalawal dandan akhirakhir periodeperiode
�� Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik karena Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik karena 

penjaminan utangpenjaminan utang
�� Jumlah pengeluaran yang diakui dalam pembangunanJumlah pengeluaran yang diakui dalam pembangunan
�� Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehanJumlah komitmen kontraktual dalam perolehan
�� Jumlah kompensasi pihak ketiga untuk aset yang Jumlah kompensasi pihak ketiga untuk aset yang 

mengalami penurunan nilai, hilang / dihentikan.mengalami penurunan nilai, hilang / dihentikan.



Aktiva LainAktiva Lain--lainlain

�� Pos yang tidak dapat digolongkan pada Pos yang tidak dapat digolongkan pada 
aktiva yang lainaktiva yang lain

�� Contoh :Contoh :
�� Aktiva tetap tidak digunakanAktiva tetap tidak digunakan
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�� Aktiva tetap tidak digunakanAktiva tetap tidak digunakan
�� Piutang kepada pemegang sahamPiutang kepada pemegang saham
�� Beban ditangguhkanBeban ditangguhkan
�� Pajak penghasilan ditangguhkanPajak penghasilan ditangguhkan



ASET TIDAK BERWUJUDASET TIDAK BERWUJUD
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PSAK 19PSAK 19
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Aktiva Tak BerwujudAktiva Tak Berwujud

�� Aktiva tak berwujud adalah aktiva non moneter Aktiva tak berwujud adalah aktiva non moneter 
yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai 
wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 
menghasilkan atau menyerahkan barang atau menghasilkan atau menyerahkan barang atau 
jasa, disewakan kepada pihak lain atau tujuan jasa, disewakan kepada pihak lain atau tujuan 
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jasa, disewakan kepada pihak lain atau tujuan jasa, disewakan kepada pihak lain atau tujuan 
administratif.administratif.

�� Hal yang sulit ditentukan : Hal yang sulit ditentukan : 
�� keteridetifikasian, keteridetifikasian, 
�� pengendalian sumber daya pengendalian sumber daya 
�� manfaat ekonomis di masa mendatang.manfaat ekonomis di masa mendatang.



KeteridentifikasianKeteridentifikasian

�� Harus dapat dibedakan dengan jelas.Harus dapat dibedakan dengan jelas.
�� Goodwill dalam akuisisi timbul karena Goodwill dalam akuisisi timbul karena 

sinergi antara aktiva yang diperoleh yang sinergi antara aktiva yang diperoleh yang 
dapat diidentifikasi.dapat diidentifikasi.
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dapat diidentifikasi.dapat diidentifikasi.
�� Dapat dipisahkan Dapat dipisahkan �� dapat menyewakan, dapat menyewakan, 

dapat menjualdapat menjual
�� Cara lain identifikasi Cara lain identifikasi �� contoh pengalihan contoh pengalihan 

hak hukumhak hukum



PengendalianPengendalian

�� Memiliki kemampuan untuk memperoleh Memiliki kemampuan untuk memperoleh 
manfaat ekonomis masa depan dan dapat manfaat ekonomis masa depan dan dapat 
membatasi akses pihak lain dalam memperoleh membatasi akses pihak lain dalam memperoleh 
manfaat ekonomis.manfaat ekonomis.

�� Manfaat ekonomis timbul dari pengetahuan Manfaat ekonomis timbul dari pengetahuan 
pasar dan pengetahuan teknispasar dan pengetahuan teknis

Pelaporan Akuntansi Keuangan 4Pelaporan Akuntansi Keuangan 4 4343

Manfaat ekonomis timbul dari pengetahuan Manfaat ekonomis timbul dari pengetahuan 
pasar dan pengetahuan teknispasar dan pengetahuan teknis

�� Karyawan trampil karena program pelatihan Karyawan trampil karena program pelatihan ��
tidak dapat mengendalikan manfaat ekonomi tidak dapat mengendalikan manfaat ekonomi 
masa depan.masa depan.

�� Pelanggan setia Pelanggan setia �� karena tidak ada hak hukum karena tidak ada hak hukum 
untuk melindungi dan mengendalikanuntuk melindungi dan mengendalikan



Manfaat ekonomis masa depanManfaat ekonomis masa depan

�� Pendapatan dari penjualanPendapatan dari penjualan
�� Penghematan biaya dengan menekan biaya Penghematan biaya dengan menekan biaya 

produksiproduksi
�� Untuk menilai manfaat ekonomis masa depan, Untuk menilai manfaat ekonomis masa depan, 
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�� Untuk menilai manfaat ekonomis masa depan, Untuk menilai manfaat ekonomis masa depan, 
perusahaan harus menggunakan asumsi yang perusahaan harus menggunakan asumsi yang 
masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan 
yang merupakan estimasi terbaik manajemen yang merupakan estimasi terbaik manajemen 
atas kondisi ekonomis yang berlaku sepanjang atas kondisi ekonomis yang berlaku sepanjang 
masa manfaat aktiva tersebutmasa manfaat aktiva tersebut



Aktiva Tak BerwujudAktiva Tak Berwujud

�� Aktiva tidak berwujud diakui jika :Aktiva tidak berwujud diakui jika :
�� Kemungkinan besar perusahaan memperoleh manfaat ekonomis Kemungkinan besar perusahaan memperoleh manfaat ekonomis 

masa depan dari aktiva tersebutmasa depan dari aktiva tersebut
�� Biaya perolehan aktiva tersebut dapat diukur secara andalBiaya perolehan aktiva tersebut dapat diukur secara andal

�� Diakui awalnya sebesar biaya perolehanDiakui awalnya sebesar biaya perolehan
�� Harga beli dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan Harga beli dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan 

langsung dalam mempersiapkan aktiva sehingga siap digunakanlangsung dalam mempersiapkan aktiva sehingga siap digunakan

Pelaporan Akuntansi Keuangan 4Pelaporan Akuntansi Keuangan 4 4545

�� Harga beli dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan Harga beli dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan 
langsung dalam mempersiapkan aktiva sehingga siap digunakanlangsung dalam mempersiapkan aktiva sehingga siap digunakan

�� Jika dengan kredit Jika dengan kredit �� nilai tunainyanilai tunainya
�� Pertukaran saham Pertukaran saham �� nilai wajar sahamnilai wajar saham
�� Pertukaran aktiva tidak sejenis Pertukaran aktiva tidak sejenis �� nilai wajar aktiva yang diterimanilai wajar aktiva yang diterima
�� Pertukuran aktiva sejenis Pertukuran aktiva sejenis �� proses perolehan pendapatan proses perolehan pendapatan 

belum selesai maka tidak diakui keuntungan dan kerugian belum selesai maka tidak diakui keuntungan dan kerugian ��
nilai buku aktiva yang diserahkan. Jika nilai buku lebih tinggi dari nilai buku aktiva yang diserahkan. Jika nilai buku lebih tinggi dari 
nilai wajar yang diserahkan maka ada kerugian yang diakui atau nilai wajar yang diserahkan maka ada kerugian yang diakui atau 
aktiva baru dicatat setelah memperhitungkan penurunan nilai.aktiva baru dicatat setelah memperhitungkan penurunan nilai.



Aktiva Tak BerwujudAktiva Tak Berwujud

�� Goodwill yang dihasilkan di dalam perusahan (internally generated) Goodwill yang dihasilkan di dalam perusahan (internally generated) 
tidak boleh diakuitidak boleh diakui

�� Perusahaan tidak boleh mengakui aktiva tidak berwujud yang timbul Perusahaan tidak boleh mengakui aktiva tidak berwujud yang timbul 
dari riset atau dari tahap riset paa suatu proyek intern. Pengeluaran dari riset atau dari tahap riset paa suatu proyek intern. Pengeluaran 
riset pada suatu proyek intern diakui sebagai beban pada saat riset pada suatu proyek intern diakui sebagai beban pada saat 
terjadinya.terjadinya.

�� Suatu aktiva tidak berwujud yagn timbul dari pengembangan atau Suatu aktiva tidak berwujud yagn timbul dari pengembangan atau 
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�� Suatu aktiva tidak berwujud yagn timbul dari pengembangan atau Suatu aktiva tidak berwujud yagn timbul dari pengembangan atau 
dari tahap pengembangan pada suatu proyek intern diakui jika dan dari tahap pengembangan pada suatu proyek intern diakui jika dan 
hanya jia perusahaan dapat menunjukkkan :hanya jia perusahaan dapat menunjukkkan :
�� Kelayakan teknis penyelesaian aktiva tidak berwujud tersebut dapat Kelayakan teknis penyelesaian aktiva tidak berwujud tersebut dapat 

digunakan atau dijualdigunakan atau dijual
�� Niat untuk menyelesaikan aktiva tidak berwujud tersebut dan Niat untuk menyelesaikan aktiva tidak berwujud tersebut dan 

menggunakannyamenggunakannya
�� Kemampuan untuk menggunakanKemampuan untuk menggunakan
�� Cara aktiva tersebut menghasilakanCara aktiva tersebut menghasilakan
�� Tersedianya sumber dayaTersedianya sumber daya
�� Kemampuan untuk mengukur secara andalKemampuan untuk mengukur secara andal



AmortisasiAmortisasi

�� AktivaAktiva tidaktidak berwujudberwujud dinilaidinilai sebesarsebesar biayabiaya perolehanperolehan
dikurangidikurangi akumulasiakumulasi penyusutan penyusutan dandan akumulasiakumulasi rugirugi
penurunanpenurunan nilainyanilainya..

�� JumlahJumlah yang yang dapatdapat diamortisasidiamortisasi daridari aktivaaktiva tidaktidak
berwujudberwujud harusharus dialokasikandialokasikan secarasecara sistematissistematis
berdasarkanberdasarkan perkiraanperkiraan terbaikterbaik daridari masamasa manfaatnyamanfaatnya..
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berdasarkanberdasarkan perkiraanperkiraan terbaikterbaik daridari masamasa manfaatnyamanfaatnya..
�� PadaPada umumnyaumumnya masamasa manfaatmanfaat suatusuatu aktivaaktiva tidaktidak

berwujudberwujud tidaktidak bolehboleh melebihimelebihi 20 20 tahuntahun sejaksejak tanggaltanggal
aktivaaktiva siapsiap digunakandigunakan

�� JikaJika polapola konsumsikonsumsi tidaktidak dapatdapat ditentukanditentukan dengandengan
handalhandal makamaka harusharus digunakandigunakan metodemetode garisgaris luruslurus..

�� BiayaBiaya amortisasiamortisasi diakuidiakui sebagaisebagai bebanbeban kecualikecuali PSAK PSAK 
lainnyalainnya mengizinkanmengizinkan atauatau mengharuskanmengharuskan untukuntuk
dimasukkandimasukkan keke dalamdalam nilainilai tercatattercatat aktivaaktiva lain.lain.



Pengendalian Hak HukumPengendalian Hak Hukum

�� Jika pengendalian atas manfaat ekonomis masa Jika pengendalian atas manfaat ekonomis masa 
depan dari suatu aktiva tidak berwujud diperoleh depan dari suatu aktiva tidak berwujud diperoleh 
melalui hak hukum yang diberikan selama suatu melalui hak hukum yang diberikan selama suatu 
periode tertentu maka masa manfaat aktiva periode tertentu maka masa manfaat aktiva 
berwujud tidak boleh melebihi periode hak berwujud tidak boleh melebihi periode hak 
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berwujud tidak boleh melebihi periode hak berwujud tidak boleh melebihi periode hak 
hukum kecuali :hukum kecuali :
�� Hak hukum tersebut dapat diperbaharuiHak hukum tersebut dapat diperbaharui
�� Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperolehPembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh

�� Nilai wajar tidak mengalami penurunanNilai wajar tidak mengalami penurunan
�� Terdapat bukti hak hukum akan diperbaruiTerdapat bukti hak hukum akan diperbarui
�� Terdapat bukti bahwa persyaratan hukum untuk pembaruan Terdapat bukti bahwa persyaratan hukum untuk pembaruan 

akan dipenuhi.akan dipenuhi.



Riset dan PengembanganRiset dan Pengembangan

�� Perusahaan tidak boleh mengakui aset tidak berwujud Perusahaan tidak boleh mengakui aset tidak berwujud 
yang timbul dari riset (atau tahap riset pada proyek yang timbul dari riset (atau tahap riset pada proyek 
internal). Pengeluaran untuk riset diakui sebagai beban internal). Pengeluaran untuk riset diakui sebagai beban 
pada saat terjadinya.pada saat terjadinya.

�� Suatu aset tidak berwujud yang timbul dari Suatu aset tidak berwujud yang timbul dari 
pengembangan diakui jika dan hanya jika:pengembangan diakui jika dan hanya jika:
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pengembangan diakui jika dan hanya jika:pengembangan diakui jika dan hanya jika:
�� Kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud hingga dapat dijual Kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud hingga dapat dijual 

atau digunakanatau digunakan
�� Niat untuk menyelesaikan, menggunakan dan menjualNiat untuk menyelesaikan, menggunakan dan menjual
�� Kemampuan untuk menggunakan atau menjualKemampuan untuk menggunakan atau menjual
�� Adanya pasar bagi keluaran asetAdanya pasar bagi keluaran aset
�� Tersedianya sumber daya teknisTersedianya sumber daya teknis
�� Kemampuan untuk mengukur secara handal pengeluaranKemampuan untuk mengukur secara handal pengeluaran



PengungkapanPengungkapan

�� Untuk setiap golongan aktiva tidak berwujud :Untuk setiap golongan aktiva tidak berwujud :
�� Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang 

digunakandigunakan
�� Metode amortisasi yang digunakanMetode amortisasi yang digunakan
�� Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang 
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�� Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang 
digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai)digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai)

�� Rekonsiliasi antara nilai tercatat pada awal dan akhir Rekonsiliasi antara nilai tercatat pada awal dan akhir 
periodeperiode

�� Jika amortisasi tidak mengikuti asumsi umum, Jika amortisasi tidak mengikuti asumsi umum, 
aktiva tak berwujud yang penggunaannya aktiva tak berwujud yang penggunaannya 
dibatasi, komitmen untuk memperoleh aktivadibatasi, komitmen untuk memperoleh aktiva



IlustrasiIlustrasi

�� Perusahaan sedang mengembangkan Perusahaan sedang mengembangkan 
sebuah produk. Biaya riset yang sebuah produk. Biaya riset yang 
dikeluarkan pada tahun 2005 sebesar 2 dikeluarkan pada tahun 2005 sebesar 2 
milyar. Tahun 2006 produk dipastikan milyar. Tahun 2006 produk dipastikan 
dapat dijual. Biaya yang dikeluarkan dapat dijual. Biaya yang dikeluarkan 
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dapat dijual. Biaya yang dikeluarkan dapat dijual. Biaya yang dikeluarkan 
sebesar 200 juta biaya personel, 150 juta sebesar 200 juta biaya personel, 150 juta 
biaya untuk mengurus patent. Pada 2007 biaya untuk mengurus patent. Pada 2007 
perusahaan mengeluarkan sebesar 300 perusahaan mengeluarkan sebesar 300 
juta untuk memenangkan tuntutan hukum juta untuk memenangkan tuntutan hukum 
atas patent produk tersebut.atas patent produk tersebut.



Akuntansi TanahAkuntansi Tanah

�� Akuntansi tanah pada prinsipnya mengikuti PSAK 16 Akuntansi tanah pada prinsipnya mengikuti PSAK 16 
tentang Aktiva Tetap. PSAK tersebut perlu dilengkapi tentang Aktiva Tetap. PSAK tersebut perlu dilengkapi 
PSAK ini.PSAK ini.

�� Tujuan PSAK:Tujuan PSAK:
�� Mengatur perlakuan akuntansi dan pelaporan tanah Mengatur perlakuan akuntansi dan pelaporan tanah �� Mengatur perlakuan akuntansi dan pelaporan tanah Mengatur perlakuan akuntansi dan pelaporan tanah 

sebagai aktiva tetap dan penyusutannya.sebagai aktiva tetap dan penyusutannya.
�� Mengatur perlakuan akuntansi dan pelaporan hak Mengatur perlakuan akuntansi dan pelaporan hak 

atas tanah atas tanah sebagaisebagai Beban Beban TangguhanTangguhan dan dan 
amortisasinyaamortisasinya..
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Akuntansi TanahAkuntansi Tanah

�� PSAK ini mengatur akuntansi tanah sebagai aktiva PSAK ini mengatur akuntansi tanah sebagai aktiva 
tetap dan Beban Tangguhan untuk pengurusan legal tetap dan Beban Tangguhan untuk pengurusan legal 
hak atas tanah, sehingga tidak berkaitan dengan:hak atas tanah, sehingga tidak berkaitan dengan:
�� a) Tanah sebagai barang dagangan.a) Tanah sebagai barang dagangan.
�� b) Tanah sebagai bahan baku produksi.b) Tanah sebagai bahan baku produksi.�� b) Tanah sebagai bahan baku produksi.b) Tanah sebagai bahan baku produksi.
�� c) Tanah sebagai investasi properti (dalam pos investasi).c) Tanah sebagai investasi properti (dalam pos investasi).
�� d) Tanah sebagai aktiva laind) Tanah sebagai aktiva lain--lain.lain.
�� e) Aktiva Tetap Tanah e) Aktiva Tetap Tanah -- Hak Sewa Guna UsahaHak Sewa Guna Usaha
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Akuntansi TanahAkuntansi Tanah

�� Tanah adalah aktiva berwujud yang diperoleh siap pakai Tanah adalah aktiva berwujud yang diperoleh siap pakai 
atau diperoleh lalu disempurnakan sampai siap pakai atau diperoleh lalu disempurnakan sampai siap pakai 
dalam operasi entitas dengan dalam operasi entitas dengan manfaat ekonomik lebih manfaat ekonomik lebih 
dari setahun, dan tidak dimaksud untuk diperjualbelikandari setahun, dan tidak dimaksud untuk diperjualbelikan
dalam kegiatan operasi normal entitas.dalam kegiatan operasi normal entitas.dalam kegiatan operasi normal entitas.dalam kegiatan operasi normal entitas.

�� Beban Beban TangguhanTangguhan karenakarena pengurusanpengurusan legal legal HakHak Atas Atas 
TanahTanah adalahadalah biaya untuk memperoleh semua hak yang biaya untuk memperoleh semua hak yang 
diterbitkan oleh pemerintahditerbitkan oleh pemerintah berdasar peraturan berdasar peraturan 
perundangperundang--undangan. Jenis hak, batasan hak dan masa undangan. Jenis hak, batasan hak dan masa 
berlaku hak, tercantum secara eksplisit dalam dokumen berlaku hak, tercantum secara eksplisit dalam dokumen 
hak tersebut.hak tersebut.
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Akuntansi TanahAkuntansi Tanah

�� Masa manfaat tanah adalah:Masa manfaat tanah adalah:
�� a) Jangka waktu penggunaan aktiva tanah yang diharapkan dapata) Jangka waktu penggunaan aktiva tanah yang diharapkan dapat dicapai, ataudicapai, atau
�� b) Jangka waktu jumlah unit produksi yang diharapkan dapat b) Jangka waktu jumlah unit produksi yang diharapkan dapat dihasilkan oleh dihasilkan oleh 

suatu aktiva tanah.suatu aktiva tanah.
�� c) Masa berlakunya hak, bila hak tak dapat diperbaharui atau diperpanjang bila c) Masa berlakunya hak, bila hak tak dapat diperbaharui atau diperpanjang bila 

butir c lebih pendek dari butir a atau b.butir c lebih pendek dari butir a atau b.

�� Masa manfaat Beban Tangguhan karena perolehan Hak Atas Masa manfaat Beban Tangguhan karena perolehan Hak Atas 
Tanah, adalah masa manfaat tanah atau masa berlaku hak tak Tanah, adalah masa manfaat tanah atau masa berlaku hak tak 
dapat diperpanjang atau diperbaharui mana yang lebih pendek.dapat diperpanjang atau diperbaharui mana yang lebih pendek.

�� Nilai wajar tanah adalah harga pasar bebas obyektif pada tanggal Nilai wajar tanah adalah harga pasar bebas obyektif pada tanggal 
transaksi perolehan atau berdasar penilaian profesional yang transaksi perolehan atau berdasar penilaian profesional yang 
berterima umum yang mana yang lebih handal.berterima umum yang mana yang lebih handal.

�� Nilai wajar prasarana dan sarana adalah nilai pasar obyektif pada Nilai wajar prasarana dan sarana adalah nilai pasar obyektif pada 
tanggal transaksi perolehan atau dasartanggal transaksi perolehan atau dasar penilaian profesional penilaian profesional 
berterima umum yang mana yang lebih handal.berterima umum yang mana yang lebih handal.
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Akuntansi TanahAkuntansi Tanah

�� Biaya perolehan Aktiva Tetap Tanah yang dibangun sendiri Biaya perolehan Aktiva Tetap Tanah yang dibangun sendiri 
merupakan akumulasi seluruh biaya perolehan dan merupakan akumulasi seluruh biaya perolehan dan 
pengembangan pengembangan tanah, berupa biaya pematangan tanah, di luar tanah, berupa biaya pematangan tanah, di luar 
Beban TangguhanBeban Tangguhan akibatakibat biayabiaya legal legal pengurusanpengurusan hakhak..

�� Perolehan tanah dan prasaranaPerolehan tanah dan prasarana--sarana yang berada di atas sarana yang berada di atas 
atau di bawah tanah secara gabungan, dialokasi kepada aktiva atau di bawah tanah secara gabungan, dialokasi kepada aktiva atau di bawah tanah secara gabungan, dialokasi kepada aktiva atau di bawah tanah secara gabungan, dialokasi kepada aktiva 
tetap tanah secara proporsional berdasar perbandingan nilai tetap tanah secara proporsional berdasar perbandingan nilai 
wajar aktiva tetap tanah dan aktiva nonwajar aktiva tetap tanah dan aktiva non--tanah.tanah.

�� Apabila harga wajar tanah amat handal, maka harga tanah Apabila harga wajar tanah amat handal, maka harga tanah 
ditentukan lebih dahulu, lalu sisa harga gabungan dikapitalisasi ditentukan lebih dahulu, lalu sisa harga gabungan dikapitalisasi 
menjadi harga perolehan prasarana dan sarana. Cara yang menjadi harga perolehan prasarana dan sarana. Cara yang 
sama berlaku, yaitu bila harga prasarana dan sarana amat sama berlaku, yaitu bila harga prasarana dan sarana amat 
handal, sebaliknya harga wajar tanah sulit ditentukan.handal, sebaliknya harga wajar tanah sulit ditentukan.
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Akuntansi TanahAkuntansi Tanah
�� Pertukaran aktiva tetap tanah mengikuti PSAK 16.Pertukaran aktiva tetap tanah mengikuti PSAK 16.
�� Sumbangan Tanah Diterima dicatat berdasarkan nilai wajar lokasi Sumbangan Tanah Diterima dicatat berdasarkan nilai wajar lokasi 

setempat, dan diakui sebagai Modal Berasal dari Sumbangan setempat, dan diakui sebagai Modal Berasal dari Sumbangan 
sesuai PSAK 21 tentang Ekuitas.sesuai PSAK 21 tentang Ekuitas.

�� Pengeluaran setelah perolehan tanah ditambahkanPengeluaran setelah perolehan tanah ditambahkan kepada jumlah kepada jumlah 
tercatat, apabila meningkatkan manfaat ekonomik semula berupa tercatat, apabila meningkatkan manfaat ekonomik semula berupa tercatat, apabila meningkatkan manfaat ekonomik semula berupa tercatat, apabila meningkatkan manfaat ekonomik semula berupa 
peningkatan kinerja dan atau umur ekonomik.peningkatan kinerja dan atau umur ekonomik.

�� Pengeluaran untuk memelihara kondisi tanah seperti semula agar Pengeluaran untuk memelihara kondisi tanah seperti semula agar 
tetap berfungsi normal sesuai rencana penggunaan semula, pajak tetap berfungsi normal sesuai rencana penggunaan semula, pajak 
dan iuran daerah terkait tanah, dibebankan pada laba rugi tahun dan iuran daerah terkait tanah, dibebankan pada laba rugi tahun 
berjalan.berjalan.

�� Pengeluaran perpanjangan hak sehingga memperpanjang masa Pengeluaran perpanjangan hak sehingga memperpanjang masa 
manfaat, tidak ditambahkan pada nilai tercatat tanah tetapi sebagai manfaat, tidak ditambahkan pada nilai tercatat tanah tetapi sebagai 
Beban Tangguhan. Pengeluaran perpanjangan hak tak Beban Tangguhan. Pengeluaran perpanjangan hak tak material material 
dibebankandibebankan pada pada labalaba rugirugi tahuntahun berjalanberjalan..
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Akuntansi TanahAkuntansi Tanah

�� Tanah disumbangkan atau dihibahkan sebagian atau Tanah disumbangkan atau dihibahkan sebagian atau 
seluruhnya dikurangkan dari nilai terbawa tanah dalam neraca, seluruhnya dikurangkan dari nilai terbawa tanah dalam neraca, 
dengan mendebit laba rugi tahun berjalan disertai dengan mendebit laba rugi tahun berjalan disertai 
pengungkapan yang diperlukan.pengungkapan yang diperlukan.

�� Tanah disumbangkan harus dinyatakan dalam catatan atas Tanah disumbangkan harus dinyatakan dalam catatan atas 
laporan keuangan disertai alasan dan pertimbangan ekonomik laporan keuangan disertai alasan dan pertimbangan ekonomik laporan keuangan disertai alasan dan pertimbangan ekonomik laporan keuangan disertai alasan dan pertimbangan ekonomik 
untuk untuk entitas komersial atau alasan sosial untuk entitas nirlaba.entitas komersial atau alasan sosial untuk entitas nirlaba.

�� Beban TangguhanBeban Tangguhan--Hak Atas Tanah terkait pada Tanah Hak Atas Tanah terkait pada Tanah 
disumbangkan disumbangkan atauatau dihibahkandihibahkan seluruhnyaseluruhnya dihapusbukukandihapusbukukan
daridari neracaneraca, , dengandengan mendebit akun laba rugi tahun berjalan. mendebit akun laba rugi tahun berjalan. 
Beban TangguhanBeban Tangguhan--Hak AtasHak Atas Tanah terkait pada Tanah Tanah terkait pada Tanah 
disumbangkan atau dihibahkan sebagian, tidak mengalami disumbangkan atau dihibahkan sebagian, tidak mengalami 
perubahan, selama peruntukan tanah tersisa tak berubah.perubahan, selama peruntukan tanah tersisa tak berubah.
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Akuntantansi TanahAkuntantansi Tanah

�� Tanah diambil alih negara untuk kepentingan umum, dengan atau Tanah diambil alih negara untuk kepentingan umum, dengan atau 
tanpa ganti rugi, setelah kerugian kehilangan tanah dikurangi ganti tanpa ganti rugi, setelah kerugian kehilangan tanah dikurangi ganti 
rugi yang diterima atau kemungkinan besar diterima, rugi yang diterima atau kemungkinan besar diterima, dibebankan dibebankan 
pada laba rugi tahun berjalan.pada laba rugi tahun berjalan.

�� Tanah yang secara fisik menyusut luasnya karena pengikisan alam, Tanah yang secara fisik menyusut luasnya karena pengikisan alam, 
secara proporsional mengurangi nilai terbawa aktiva secara proporsional mengurangi nilai terbawa aktiva tanahtanah saatsaatsecara proporsional mengurangi nilai terbawa aktiva secara proporsional mengurangi nilai terbawa aktiva tanahtanah saatsaat
tanggaltanggal neracaneraca, dan , dan dibebankandibebankan pada pada labalaba rugirugi tahuntahun berjalanberjalan.. Nilai Nilai 
terbawa disusutkan sesuai sisa manfaat ekonomik atau legal yang terbawa disusutkan sesuai sisa manfaat ekonomik atau legal yang 
lebih pendek.lebih pendek.

�� Tanah yang tidak dimanfaatkan untuk operasi perusahaan, tak Tanah yang tidak dimanfaatkan untuk operasi perusahaan, tak 
dapat disewakan dan tak mempunyai nilai jual, dieleminasi dapat disewakan dan tak mempunyai nilai jual, dieleminasi daridari
neracaneraca dengandengan cara cara membebankanmembebankan pada pada labalaba rugirugi tahuntahun berjalanberjalan..

�� Apabila memiliki nilai jual maka nilai terbawa diturunkan sampai ke Apabila memiliki nilai jual maka nilai terbawa diturunkan sampai ke 
nilai neto realisasi penjualan konservatif.nilai neto realisasi penjualan konservatif.
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Akuntansi TanahAkuntansi Tanah
�� Tanah tidak disusutkan, kecuali:Tanah tidak disusutkan, kecuali:

� Kondisi kualitas tanah tak layak lagi untuk digunakan dalam 
operasi utama entitas.

� Sifat operasi utama meninggalkan tanah dan bangunan begitu 
saja apabila proyek selesai. Contoh aktiva tetap tanah dan 
bangunan di daerah terpencil. Dalam hal ini tanah disusutkan bangunan di daerah terpencil. Dalam hal ini tanah disusutkan 
sesuai perkiraan panjang jadwal operasi utama atau proyek 
tersebut.

� Prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau 
pembaharuan hak kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.
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Beban TangguhanBeban Tangguhan

�� Beban Tangguhan berupa Hak Atas Tanah harus dibuktikan dengan bukti Beban Tangguhan berupa Hak Atas Tanah harus dibuktikan dengan bukti 
kepemilikan hak yang masih berlaku. kepemilikan hak yang masih berlaku. 

�� Beban Tangguhan berupa Hak Atas Tanah dicatat sebesar biaya perolehan Beban Tangguhan berupa Hak Atas Tanah dicatat sebesar biaya perolehan 
hak atau biaya perpanjangan hak atau biaya pembaharuan hak.hak atau biaya perpanjangan hak atau biaya pembaharuan hak.

�� Semua Beban Tangguhan terkait hak diamortisasi sepanjang umur hukum Semua Beban Tangguhan terkait hak diamortisasi sepanjang umur hukum 
hak atau umur ekonomik aktiva tanah, yang mana yang lebih pendek.hak atau umur ekonomik aktiva tanah, yang mana yang lebih pendek.

�� Metode amortisasi sesuai pola pemanfaatan hak tanah Metode amortisasi sesuai pola pemanfaatan hak tanah dalam operasi dalam operasi 
perusahaan, dilakukan secara sistematis dan konsisten. Pola pemanfaatan perusahaan, dilakukan secara sistematis dan konsisten. Pola pemanfaatan 
dandan umur ekonomik Beban Tangguhan tersebut harusumur ekonomik Beban Tangguhan tersebut harus
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ImpairmentImpairment--aktivaaktiva

�� Pada setiap tanggal neraca, perusahaan harus Pada setiap tanggal neraca, perusahaan harus 
mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan 
nilai aktiva.nilai aktiva.

�� Jika terjadi indikasi penurunan nilai perusahaan Jika terjadi indikasi penurunan nilai perusahaan 
harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh 
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harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh 
kembali dari aktiva tersebut.kembali dari aktiva tersebut.

�� Pertimbangan dalam menentukan penurunan Pertimbangan dalam menentukan penurunan 
nilai :nilai :
�� Informasi dari luar perusahaanInformasi dari luar perusahaan
�� Informasi dari dalam perusahaanInformasi dari dalam perusahaan



ImpairmentImpairment--aktivaaktiva

�� Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai 
tertinggi antara harga jual dengan nilai pakai.tertinggi antara harga jual dengan nilai pakai.

�� Nilai pakai adalah nilai sekarang dari taksiran Nilai pakai adalah nilai sekarang dari taksiran 
kas yang diharapkan diterima atas kas yang diharapkan diterima atas 
penggunaaan dan penghentian aktiva.penggunaaan dan penghentian aktiva.
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penggunaaan dan penghentian aktiva.penggunaaan dan penghentian aktiva.
�� Pengukuran nilai diperoleh kembali :Pengukuran nilai diperoleh kembali :

�� Harga jual disesuaikan dengan tambahan biaya yang Harga jual disesuaikan dengan tambahan biaya yang 
akan dikeluarkan akan dikeluarkan �� aktiva diperdagangkanaktiva diperdagangkan

�� Jumlah yang dapat diperoleh perusahaan Jumlah yang dapat diperoleh perusahaan �� tidak tidak 
diperdagangkan.diperdagangkan.

�� Aliran kas bersih dari pemakaian dan penghentian Aliran kas bersih dari pemakaian dan penghentian 
setelah didiskontokansetelah didiskontokan



ImpairmentImpairment--aktivaaktiva

�� Jika nilai yang dapat diperoleh kembali dari suati Jika nilai yang dapat diperoleh kembali dari suati 
aktiva lebih kecil dari nilai tercatatnya maka nilai aktiva lebih kecil dari nilai tercatatnya maka nilai 
tercatat harus diturunkan menjadi sebesar nilai tercatat harus diturunkan menjadi sebesar nilai 
yang dapat diperoleh kembali.yang dapat diperoleh kembali.

�� Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan 

Pelaporan Akuntansi Keuangan 4Pelaporan Akuntansi Keuangan 4 6464

�� Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan 
nilai akativa dan harus segera diakui sebagai nilai akativa dan harus segera diakui sebagai 
beban pada laporan laba rugi.beban pada laporan laba rugi.

�� Beban depresiasi aktiva untuk periode yagn Beban depresiasi aktiva untuk periode yagn 
akan datang harus disesuaikan agar akan datang harus disesuaikan agar 
mencerminkan alokasi nilai tercatat yang direvisi mencerminkan alokasi nilai tercatat yang direvisi 
setelah dikurangi nilai sisa.setelah dikurangi nilai sisa.



ImpairmentImpairment--unit penghasil kasunit penghasil kas

�� Kerugian penurunan nilai atas aktiva Kerugian penurunan nilai atas aktiva 
penghasil kas harus diakui hanya jika penghasil kas harus diakui hanya jika 
dapat diperoleh kembali dari unit tersebut dapat diperoleh kembali dari unit tersebut 
lebih kecil dari jumlah agregat nilai lebih kecil dari jumlah agregat nilai 

Pelaporan Akuntansi Keuangan 4Pelaporan Akuntansi Keuangan 4 6565

lebih kecil dari jumlah agregat nilai lebih kecil dari jumlah agregat nilai 
tercapat semua aktiva dalam unit terebut.tercapat semua aktiva dalam unit terebut.

�� Goodwill berhubungan dengan unit Goodwill berhubungan dengan unit 
penghasil kaspenghasil kas



DefinisiDefinisi
�� Aset tetap adalah aset berwujud yang:Aset tetap adalah aset berwujud yang:

�� Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang 
atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan 
administrasi danadministrasi dan

�� Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari suatu periodeDiharapkan untuk digunakan selama lebih dari suatu periode
�� Nilai khusus : nilai kini dari asur kas suatu entitas yang Nilai khusus : nilai kini dari asur kas suatu entitas yang 

diharapkan timbul dari penggunaan aset dan dari pelapasannya diharapkan timbul dari penggunaan aset dan dari pelapasannya 
pada akhir umur manfaat atau yang diharapkan terjadi ketika pada akhir umur manfaat atau yang diharapkan terjadi ketika pada akhir umur manfaat atau yang diharapkan terjadi ketika pada akhir umur manfaat atau yang diharapkan terjadi ketika 
penyelesaian kewajiban.penyelesaian kewajiban.

�� Nilai residu : jumlah yang diperkirakan akan diperoleh jik entitas Nilai residu : jumlah yang diperkirakan akan diperoleh jik entitas 
saat ini dari pelepasan aset setelah dikurangi dengan biaya saat ini dari pelepasan aset setelah dikurangi dengan biaya 
pelepasan jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi pelepasan jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi 
yang diharapkan pada akhir masa manfaatnyayang diharapkan pada akhir masa manfaatnya

�� Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan 
suatu aset antara pihaksuatu aset antara pihak--pihak yang berkeinginan dan memiliki pihak yang berkeinginan dan memiliki 
pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar 
(arms length transaction)(arms length transaction)



Aset tetapAset tetap

�� Suatu benda berwujud diakui sebagai aktiva bila :Suatu benda berwujud diakui sebagai aktiva bila :
�� Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan 

datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam 
perusahaanperusahaan

�� Biaya perolehan aktiva dapat diukur dengan andalBiaya perolehan aktiva dapat diukur dengan andal
�� Pada awalnya diukur berdasarkan harga perolehanPada awalnya diukur berdasarkan harga perolehan
�� Jika diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan Jika diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan �� Jika diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan Jika diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan 

harga gabungan tersebut berdasarkan nilai wajar masingharga gabungan tersebut berdasarkan nilai wajar masing--masing masing 
aktivaaktiva

�� Diperoleh dari pertukaran:Diperoleh dari pertukaran:
�� Tidak serupa atau aktiva lainTidak serupa atau aktiva lain�� nilai wajar aktiva yang dilepas atau nilai wajar aktiva yang dilepas atau 

diperoleh mana yang lebih andaldiperoleh mana yang lebih andal
�� Sejenis Sejenis �� keuntungan tidak diakui dan kerugian diakui.keuntungan tidak diakui dan kerugian diakui.

�� Hiban pemerintah tidak boleh diakui sampai diperoleh keyakinan Hiban pemerintah tidak boleh diakui sampai diperoleh keyakinan 
bahwa :bahwa :
�� Entitas akan memenuhi kondisi atau persyaratan hibah atauEntitas akan memenuhi kondisi atau persyaratan hibah atau
�� Hibah akan diperolehHibah akan diperoleh



PengukuranPengukuran

�� Model Biaya Model Biaya �� dicatat sebesar nilai dicatat sebesar nilai 
perolehan dikurangi akumulai penyusutan dan perolehan dikurangi akumulai penyusutan dan 
akumulasi rugi penurunan nilai asetakumulasi rugi penurunan nilai aset

�� Model Revaluasi Model Revaluasi �� jika dapat diukur secara jika dapat diukur secara �� Model Revaluasi Model Revaluasi �� jika dapat diukur secara jika dapat diukur secara 
andal andal �� nilai wajar pada tanggal revaluasian nilai wajar pada tanggal revaluasian 
dikurangi akumulasi penyusutan atau dikurangi akumulasi penyusutan atau 
akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi 
setelah tanggal revaluasisetelah tanggal revaluasi



Model RevaluasiModel Revaluasi

�� Revaluasi Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup 
reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda 
secara material dari jumlah yg ditentukan dengan menggunakan secara material dari jumlah yg ditentukan dengan menggunakan 
nilai wajar pada tanggal neraca.nilai wajar pada tanggal neraca.

�� Penilaian dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi Penilaian dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi 
prefesional berdasarkan bukti pasar untuk tanah dan bangunan, prefesional berdasarkan bukti pasar untuk tanah dan bangunan, prefesional berdasarkan bukti pasar untuk tanah dan bangunan, prefesional berdasarkan bukti pasar untuk tanah dan bangunan, 
untuk yang lain penilaian dilakukan oleh penilai.untuk yang lain penilaian dilakukan oleh penilai.

�� Jika tidak terdapat nilai pasar dapat menggunakan pendekatan Jika tidak terdapat nilai pasar dapat menggunakan pendekatan 
penghasilan atau biaya yang telah disusutkan penghasilan atau biaya yang telah disusutkan 
(depreciate/replacement cost approach)(depreciate/replacement cost approach)

�� Jika suatu aset tetap direvaluasi maka seluruh aset tetap dalam Jika suatu aset tetap direvaluasi maka seluruh aset tetap dalam 
kelompok yang sama harus direvaluasi kelompok yang sama harus direvaluasi �� menghindari revaluasi menghindari revaluasi 
secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dengan nilai secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dengan nilai 
lainnya pada saat yang berbeda.lainnya pada saat yang berbeda.



Selisih RevaluasiSelisih Revaluasi

�� Jika jumlah tercarat aset meningkat Jika jumlah tercarat aset meningkat �������� dikredit ke ekuitas dikredit ke ekuitas 
pada bagian surplus revaluasi.pada bagian surplus revaluasi.

�� Namun kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba Namun kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba 
rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat 
revaluasi yang pernah diakui dalam laporan laba rugi.revaluasi yang pernah diakui dalam laporan laba rugi.

�� Jika jumlah tercatat aset turun Jika jumlah tercatat aset turun �������� diakui dalam laporan laba diakui dalam laporan laba 
rugi.rugi.rugi.rugi.

�� Namun penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung Namun penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung 
didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama 
penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus 
revaluasi untuk aset tertentu.revaluasi untuk aset tertentu.

�� Surplus revaluasi aset tetap yang telah disajikan dalam Surplus revaluasi aset tetap yang telah disajikan dalam 
ekuitas dapat dipindahkan ke saldo laba pada saat aset ekuitas dapat dipindahkan ke saldo laba pada saat aset 
dihentikan pengakuannya atau sejalan dengan penggunaan.dihentikan pengakuannya atau sejalan dengan penggunaan.

�� Pemindahan surplus revaluasi tidak boleh melalui laba rugiPemindahan surplus revaluasi tidak boleh melalui laba rugi



Pajak atas RevaluasiPajak atas Revaluasi

�� Dampak pajak penghasilan atas revluasi, jika ada diakui dan Dampak pajak penghasilan atas revluasi, jika ada diakui dan 
diungkapkan sesuai dengan PSAK 46.diungkapkan sesuai dengan PSAK 46.
�� Intepretasinya perbedaan tersebut dianggap sebagai beda Intepretasinya perbedaan tersebut dianggap sebagai beda 

temporer sehingga perusahaan dapat melakukan revaluasi temporer sehingga perusahaan dapat melakukan revaluasi 
untuk tujuan akuntansi dan tidak perlu membayar pajak.untuk tujuan akuntansi dan tidak perlu membayar pajak.

�� Apalagi menurut ketentuan akuntansi, selisih tidak Apalagi menurut ketentuan akuntansi, selisih tidak 
mempengaruhi laba tetapi dicatat sebagai penambah ekuitasmempengaruhi laba tetapi dicatat sebagai penambah ekuitasmempengaruhi laba tetapi dicatat sebagai penambah ekuitasmempengaruhi laba tetapi dicatat sebagai penambah ekuitas

�� Menurut perpajakan revaluasi dapat dilakukan dengan ijin Menurut perpajakan revaluasi dapat dilakukan dengan ijin 
Menteri Keuangan.Menteri Keuangan.
�� Pajak ditentukan final sebesar 10% atas keuntungan revaluasi Pajak ditentukan final sebesar 10% atas keuntungan revaluasi 

setelah memperhitungkan kompensasi kerufian yang dimiliki oleh setelah memperhitungkan kompensasi kerufian yang dimiliki oleh 
perusahaa.perusahaa.



Akumulasi Penyusutan saat RevaluasiAkumulasi Penyusutan saat Revaluasi

�� Disajikan kembali secara proporsional dengan Disajikan kembali secara proporsional dengan 
perubahan dalam nilai tercatat bruto dari nilai aset perubahan dalam nilai tercatat bruto dari nilai aset 
sehingga jumlah nilai tercatat aset setelah revaluasi sehingga jumlah nilai tercatat aset setelah revaluasi 
sama dengan jumlah revaluasian sama dengan jumlah revaluasian �� jika aset jika aset 
direvaluasi dengan cara memberi indeks dan direvaluasi dengan cara memberi indeks dan direvaluasi dengan cara memberi indeks dan direvaluasi dengan cara memberi indeks dan 
menentukan biaya pengganti yang telah disusutkan.menentukan biaya pengganti yang telah disusutkan.

�� Dieliminasi terhadap jumlah bruto nilai tercatat dan Dieliminasi terhadap jumlah bruto nilai tercatat dan 
jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan 
kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut 
�� bangunanbangunan



Pengeluaran setelah PerolehanPengeluaran setelah Perolehan

�� Jika memperpanjang masa manfaat atau Jika memperpanjang masa manfaat atau 
memberi manfaat keekonomian di masa memberi manfaat keekonomian di masa 
yang akan  datang dalam bentuk yang akan  datang dalam bentuk 
peningkatan kapasitas, mutu produk atau peningkatan kapasitas, mutu produk atau peningkatan kapasitas, mutu produk atau peningkatan kapasitas, mutu produk atau 
standar kinerja standar kinerja �� ditambahkan pada ditambahkan pada 
jumlah tercatat aktivajumlah tercatat aktiva

�� Beban yang tidak memenuhi kriteria di Beban yang tidak memenuhi kriteria di 
atas dibebankan pada periode berjalanatas dibebankan pada periode berjalan



Pengungkapan Aktiva TetapPengungkapan Aktiva Tetap

�� Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan 
jumlah tercatat brutojumlah tercatat bruto

�� Metode penyusutan yang digunakanMetode penyusutan yang digunakan
�� Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakanMasa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
�� Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal 

dan akhir periode.dan akhir periode.dan akhir periode.dan akhir periode.
�� Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periodeRekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
�� Eksistensi batasan hak milikEksistensi batasan hak milik
�� Kebijakan biaya perbaikanKebijakan biaya perbaikan
�� Jumlah pengeluaran pada akun aktiva tetap dalam Jumlah pengeluaran pada akun aktiva tetap dalam 

konstruksikonstruksi
�� Jumlah komitmen untuk akuisisi aktivaJumlah komitmen untuk akuisisi aktiva



Pengungkapan RevaluasiPengungkapan Revaluasi

�� Dasar yang digunakan untuk menilai Dasar yang digunakan untuk menilai 
kembali aktivakembali aktiva

�� Tanggal efektif penilaianTanggal efektif penilaian
�� Nama penilai independen, bila adaNama penilai independen, bila ada�� Nama penilai independen, bila adaNama penilai independen, bila ada
�� Hakekat setiap petunjuk yang digunakan Hakekat setiap petunjuk yang digunakan 

untuk menentukan biaya penggantiuntuk menentukan biaya pengganti
�� Jumlah tercatat setiap jenis aktiva tetapJumlah tercatat setiap jenis aktiva tetap
�� Surplus penilaian kembali neracaSurplus penilaian kembali neraca



Akuntansi PenyusutanAkuntansi Penyusutan

�� Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang 
dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang 
diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi 
dibebankan ke pendapatan baik secara langsung dibebankan ke pendapatan baik secara langsung 
maupun tidak langsung.maupun tidak langsung.

�� Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang :Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang :�� Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang :Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang :
�� Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periodeDiharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode
�� Memiliki suatu masa manfaat yang terbatasMemiliki suatu masa manfaat yang terbatas
�� Ditahan  oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam Ditahan  oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam 

produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau 
untuk tujuan administrasiuntuk tujuan administrasi



Metode PenyusutanMetode Penyusutan

�� Berdasarkan waktuBerdasarkan waktu
�� Metode garis lurus (Metode garis lurus (straight lightstraight light))
�� Metode pembebanan yang menurunMetode pembebanan yang menurun

�� Metode jumlahh angka tahun (Metode jumlahh angka tahun (sum of the year digitssum of the year digits))
�� Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (double decliningdouble declining))

�� Berdasarkan penggunaanBerdasarkan penggunaan�� Berdasarkan penggunaanBerdasarkan penggunaan
�� Metode jamMetode jam--jasa (jasa (service hours methodservice hours method))
�� Metode jumlah unit produksi (Metode jumlah unit produksi (productive output methodproductive output method))

�� Berdasarkan kriteria lainBerdasarkan kriteria lain
�� Metode berdasarkan jenis dan kelompom (Metode berdasarkan jenis dan kelompom (group and composite group and composite 

methodmethod))
�� Metode anuitas (Metode anuitas (annuity methodannuity method))
�� Sistem persediaan (Sistem persediaan (inventory systeminventory system))



PenyusutanPenyusutan

�� Metode yang dipilih harus konsisten dari periode ke Metode yang dipilih harus konsisten dari periode ke 
periode kecuali perubahan keadaan yang memberi periode kecuali perubahan keadaan yang memberi 
alasan atau dasar suatu perubahan metode. alasan atau dasar suatu perubahan metode. 
Pengungkapan:Pengungkapan:
�� Kuantifikasi perubahanKuantifikasi perubahan
�� Alasan perubahanAlasan perubahan

�� Faktor dalam mempertimbangkan masa manfaat berikut Faktor dalam mempertimbangkan masa manfaat berikut 
::
�� Taksiran aus dan kerusakan fisikTaksiran aus dan kerusakan fisik
�� KeusanganKeusangan
�� Pembatasan hukum atau lainnya atas penggunaan aktivaPembatasan hukum atau lainnya atas penggunaan aktiva

�� Masa manfaat harus ditinjau secara periodik. Prosentase Masa manfaat harus ditinjau secara periodik. Prosentase 
penyusutan disesuaikan untuk periode sekarang dan penyusutan disesuaikan untuk periode sekarang dan 
yang akan datangyang akan datang



PengungkapanPengungkapan

�� Metode yang digunakanMetode yang digunakan
�� Estimasi masa manfaatEstimasi masa manfaat
�� Jumlah yang dapat disusutkan yang Jumlah yang dapat disusutkan yang 

dialokasikan dalam suatu periodedialokasikan dalam suatu periodedialokasikan dalam suatu periodedialokasikan dalam suatu periode
�� Akumulasi penyusutan pada akhir periode Akumulasi penyusutan pada akhir periode 

tersebut.tersebut.



Aktiva LainAktiva Lain--lainlain

�� Pos yang tidak dapat digolongkan pada Pos yang tidak dapat digolongkan pada 
aktiva yang lainaktiva yang lain

�� Contoh :Contoh :
�� Aktiva tetap tidak digunakanAktiva tetap tidak digunakan�� Aktiva tetap tidak digunakanAktiva tetap tidak digunakan
�� Piutang kepada pemegang sahamPiutang kepada pemegang saham
�� Beban ditangguhkanBeban ditangguhkan
�� Pajak penghasilan ditangguhkanPajak penghasilan ditangguhkan



Aktiva Tak BerwujudAktiva Tak Berwujud

�� Aktiva tak berwujud adalah aktiva non moneter Aktiva tak berwujud adalah aktiva non moneter 
yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai 
wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 
menghasilkan atau menyerahkan barang atau menghasilkan atau menyerahkan barang atau 
jasa, disewakan kepada pihak lain atau tujuan jasa, disewakan kepada pihak lain atau tujuan jasa, disewakan kepada pihak lain atau tujuan jasa, disewakan kepada pihak lain atau tujuan 
administratif.administratif.

�� Hal yang sulit ditentukan : Hal yang sulit ditentukan : 
�� keteridetifikasian, keteridetifikasian, 
�� pengendalian sumber daya pengendalian sumber daya 
�� manfaat ekonomis di masa mendatang.manfaat ekonomis di masa mendatang.



KeteridentifikasianKeteridentifikasian

�� Harus dapat dibedakan dengan jelas.Harus dapat dibedakan dengan jelas.
�� Goodwill dalam akuisisi timbul karena Goodwill dalam akuisisi timbul karena 

sinergi antara aktiva yang diperoleh yang sinergi antara aktiva yang diperoleh yang 
dapat diidentifikasi.dapat diidentifikasi.dapat diidentifikasi.dapat diidentifikasi.

�� Dapat dipisahkan Dapat dipisahkan �� dapat menyewakan, dapat menyewakan, 
dapat menjualdapat menjual

�� Cara lain identifikasi Cara lain identifikasi �� contoh pengalihan contoh pengalihan 
hak hukumhak hukum



PengendalianPengendalian

�� Memiliki kemampuan untuk memperoleh Memiliki kemampuan untuk memperoleh 
manfaat ekonomis masa depan dan dapat manfaat ekonomis masa depan dan dapat 
membatasi akses pihak lain dalam memperoleh membatasi akses pihak lain dalam memperoleh 
manfaat ekonomis.manfaat ekonomis.

�� Manfaat ekonomis timbul dari pengetahuan Manfaat ekonomis timbul dari pengetahuan 
pasar dan pengetahuan teknispasar dan pengetahuan teknis
Manfaat ekonomis timbul dari pengetahuan Manfaat ekonomis timbul dari pengetahuan 
pasar dan pengetahuan teknispasar dan pengetahuan teknis

�� Karyawan trampil karena program pelatihan Karyawan trampil karena program pelatihan ��
tidak dapat mengendalikan manfaat ekonomi tidak dapat mengendalikan manfaat ekonomi 
masa depan.masa depan.

�� Pelanggan setia Pelanggan setia �� karena tidak ada hak hukum karena tidak ada hak hukum 
untuk melindungi dan mengendalikanuntuk melindungi dan mengendalikan



Manfaat ekonomis masa depanManfaat ekonomis masa depan

�� Pendapatan dari penjualanPendapatan dari penjualan
�� Penghematan biaya dengan menekan biaya Penghematan biaya dengan menekan biaya 

produksiproduksi
�� Untuk menilai manfaat ekonomis masa depan, Untuk menilai manfaat ekonomis masa depan, �� Untuk menilai manfaat ekonomis masa depan, Untuk menilai manfaat ekonomis masa depan, 

perusahaan harus menggunakan asumsi yang perusahaan harus menggunakan asumsi yang 
masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan 
yang merupakan estimasi terbaik manajemen yang merupakan estimasi terbaik manajemen 
atas kondisi ekonomis yang berlaku sepanjang atas kondisi ekonomis yang berlaku sepanjang 
masa manfaat aktiva tersebutmasa manfaat aktiva tersebut



Aktiva Tak BerwujudAktiva Tak Berwujud

�� Aktiva tidak berwujud diakui jika :Aktiva tidak berwujud diakui jika :
�� Kemungkinan besar perusahaan memperoleh manfaat ekonomis Kemungkinan besar perusahaan memperoleh manfaat ekonomis 

masa depan dari aktiva tersebutmasa depan dari aktiva tersebut
�� Biaya perolehan aktiva tersebut dapat diukur secara andalBiaya perolehan aktiva tersebut dapat diukur secara andal

�� Diakui awalnya sebesar biaya perolehanDiakui awalnya sebesar biaya perolehan
�� Harga beli dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan Harga beli dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan 

langsung dalam mempersiapkan aktiva sehingga siap digunakanlangsung dalam mempersiapkan aktiva sehingga siap digunakan
�� Harga beli dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan Harga beli dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan 

langsung dalam mempersiapkan aktiva sehingga siap digunakanlangsung dalam mempersiapkan aktiva sehingga siap digunakan
�� Jika dengan kredit Jika dengan kredit �� nilai tunainyanilai tunainya
�� Pertukaran saham Pertukaran saham �� nilai wajar sahamnilai wajar saham
�� Pertukaran aktiva tidak sejenis Pertukaran aktiva tidak sejenis �� nilai wajar aktiva yang diterimanilai wajar aktiva yang diterima
�� Pertukuran aktiva sejenis Pertukuran aktiva sejenis �� proses perolehan pendapatan proses perolehan pendapatan 

belum selesai maka tidak diakui keuntungan dan kerugian belum selesai maka tidak diakui keuntungan dan kerugian ��
nilai buku aktiva yang diserahkan. Jika nilai buku lebih tinggi dari nilai buku aktiva yang diserahkan. Jika nilai buku lebih tinggi dari 
nilai wajar yang diserahkan maka ada kerugian yang diakui atau nilai wajar yang diserahkan maka ada kerugian yang diakui atau 
aktiva baru dicatat setelah memperhitungkan penurunan nilai.aktiva baru dicatat setelah memperhitungkan penurunan nilai.



Aktiva Tak BerwujudAktiva Tak Berwujud

�� Goodwill yang dihasilkan di dalam perusahan (internally generated) Goodwill yang dihasilkan di dalam perusahan (internally generated) 
tidak boleh diakuitidak boleh diakui

�� Perusahaan tidak boleh mengakui aktiva tidak berwujud yang timbul Perusahaan tidak boleh mengakui aktiva tidak berwujud yang timbul 
dari riset atau dari tahap riset paa suatu proyek intern. Pengeluaran dari riset atau dari tahap riset paa suatu proyek intern. Pengeluaran 
riset pada suatu proyek intern diakui sebagai beban pada saat riset pada suatu proyek intern diakui sebagai beban pada saat 
terjadinya.terjadinya.

�� Suatu aktiva tidak berwujud yagn timbul dari pengembangan atau Suatu aktiva tidak berwujud yagn timbul dari pengembangan atau �� Suatu aktiva tidak berwujud yagn timbul dari pengembangan atau Suatu aktiva tidak berwujud yagn timbul dari pengembangan atau 
dari tahap pengembangan pada suatu proyek intern diakui jika dan dari tahap pengembangan pada suatu proyek intern diakui jika dan 
hanya jia perusahaan dapat menunjukkkan :hanya jia perusahaan dapat menunjukkkan :
�� Kelayakan teknis penyelesaian aktiva tidak berwujud tersebut dapat Kelayakan teknis penyelesaian aktiva tidak berwujud tersebut dapat 

digunakan atau dijualdigunakan atau dijual
�� Niat untuk menyelesaikan aktiva tidak berwujud tersebut dan Niat untuk menyelesaikan aktiva tidak berwujud tersebut dan 

menggunakannyamenggunakannya
�� Kemampuan untuk menggunakanKemampuan untuk menggunakan
�� Cara aktiva tersebut menghasilakanCara aktiva tersebut menghasilakan
�� Tersedianya sumber dayaTersedianya sumber daya
�� Kemampuan untuk mengukur secara andalKemampuan untuk mengukur secara andal



AmortisasiAmortisasi

�� Aktiva tidak berwujud dinilai sebesar biaya perolehan Aktiva tidak berwujud dinilai sebesar biaya perolehan 
dikurangi akumulasi dan akumulasi rugi penurunan dikurangi akumulasi dan akumulasi rugi penurunan 
nilainya.nilainya.

�� Jumlah yang dapat diamortisasi dari aktiva tidak Jumlah yang dapat diamortisasi dari aktiva tidak 
berwujud harus dialokasikan secara sistematis berwujud harus dialokasikan secara sistematis 
berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya.berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya.berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya.berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya.

�� Pada umumnya masa manfaat suatu aktiva tidak Pada umumnya masa manfaat suatu aktiva tidak 
berwujud tidak boleh melebihi 20 tahun sejak tanggal berwujud tidak boleh melebihi 20 tahun sejak tanggal 
aktiva siap digunakanaktiva siap digunakan

�� Jika pola konsumsi tidak dapat ditentukan dengan Jika pola konsumsi tidak dapat ditentukan dengan 
handal maka harus digunakan metode garis lurus.handal maka harus digunakan metode garis lurus.

�� Biaya amortisasi diakui sebagai beban kecuali PSAK Biaya amortisasi diakui sebagai beban kecuali PSAK 
lainnya mengizinkan atau mengharuskan untuk lainnya mengizinkan atau mengharuskan untuk 
dimasukkan ke dalam nilai tercatat aktiva lain.dimasukkan ke dalam nilai tercatat aktiva lain.



Pengendalian Hak HukumPengendalian Hak Hukum

�� Jika pengendalian atas manfaat ekonomis masa Jika pengendalian atas manfaat ekonomis masa 
depan dari suatu aktiva tidak berwujud diperoleh depan dari suatu aktiva tidak berwujud diperoleh 
melalui hak hukum yang diberikan selama suatu melalui hak hukum yang diberikan selama suatu 
periode tertentu maka masa manfaat aktiva periode tertentu maka masa manfaat aktiva 
berwujud tidak boleh melebihi periode hak berwujud tidak boleh melebihi periode hak berwujud tidak boleh melebihi periode hak berwujud tidak boleh melebihi periode hak 
hukum kecuali :hukum kecuali :
�� Hak hukum tersebut dapat diperbaharuiHak hukum tersebut dapat diperbaharui
�� Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperolehPembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh

�� Nilai wajar tidak mengalami penurunanNilai wajar tidak mengalami penurunan
�� Terdapat bukti hak hukum akan diperbaruiTerdapat bukti hak hukum akan diperbarui
�� Terdapat bukti bahwa persyaratan hukum untuk pembaruan Terdapat bukti bahwa persyaratan hukum untuk pembaruan 

akan dipenuhi.akan dipenuhi.



PengungkapanPengungkapan

�� Untuk setiap golongan aktiva tidak berwujud :Untuk setiap golongan aktiva tidak berwujud :
�� Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang 

digunakandigunakan
�� Metode amortisasi yang digunakanMetode amortisasi yang digunakan
�� Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang �� Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang 

digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai)digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai)
�� Rekonsiliasi antara nilai tercatat pada awal dan akhir Rekonsiliasi antara nilai tercatat pada awal dan akhir 

periodeperiode

�� Jika amortisasi tidak mengikuti asumsi umum, Jika amortisasi tidak mengikuti asumsi umum, 
aktiva tak berwujud yang penggunaannya aktiva tak berwujud yang penggunaannya 
dibatasi, komitmen untuk memperoleh aktivadibatasi, komitmen untuk memperoleh aktiva



IlustrasiIlustrasi

�� Perusahaan sedang mengembangkan Perusahaan sedang mengembangkan 
sebuah produk. Biaya riset yang sebuah produk. Biaya riset yang 
dikeluarkan pada tahun 2005 sebesar 2 dikeluarkan pada tahun 2005 sebesar 2 
milyar. Tahun 2006 produk dipastikan milyar. Tahun 2006 produk dipastikan 
dapat dijual. Biaya yang dikeluarkan dapat dijual. Biaya yang dikeluarkan dapat dijual. Biaya yang dikeluarkan dapat dijual. Biaya yang dikeluarkan 
sebesar 200 juta biaya personel, 150 juta sebesar 200 juta biaya personel, 150 juta 
biaya untuk mengurus patent. Pada 2007 biaya untuk mengurus patent. Pada 2007 
perusahaan mengeluarkan sebesar 300 perusahaan mengeluarkan sebesar 300 
juta untuk memenangkan tuntutan hukum juta untuk memenangkan tuntutan hukum 
atas patent produk tersebut.atas patent produk tersebut.



ImpairmentImpairment--aktivaaktiva

�� Pada setiap tanggal neraca, perusahaan harus Pada setiap tanggal neraca, perusahaan harus 
mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan 
nilai aktiva.nilai aktiva.

�� Jika terjadi indikasi penurunan nilai perusahaan Jika terjadi indikasi penurunan nilai perusahaan 
harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh 
kembali dari aktiva tersebut.kembali dari aktiva tersebut.

�� Pertimbangan dalam menentukan penurunan Pertimbangan dalam menentukan penurunan 
nilai :nilai :
�� Informasi dari luar perusahaanInformasi dari luar perusahaan
�� Informasi dari dalam perusahaanInformasi dari dalam perusahaan



ImpairmentImpairment--aktivaaktiva

�� Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai 
tertinggi antara harga jual dengan nilai pakai.tertinggi antara harga jual dengan nilai pakai.

�� Nilai pakai adalah nilai sekarang dari taksiran Nilai pakai adalah nilai sekarang dari taksiran 
kas yang diharapkan diterima atas kas yang diharapkan diterima atas 
penggunaaan dan penghentian aktiva.penggunaaan dan penghentian aktiva.penggunaaan dan penghentian aktiva.penggunaaan dan penghentian aktiva.

�� Pengukuran nilai diperoleh kembali :Pengukuran nilai diperoleh kembali :
�� Harga jual disesuaikan dengan tambahan biaya yang Harga jual disesuaikan dengan tambahan biaya yang 

akan dikeluarkan akan dikeluarkan �� aktiva diperdagangkanaktiva diperdagangkan
�� Jumlah yang dapat diperoleh perusahaan Jumlah yang dapat diperoleh perusahaan �� tidak tidak 

diperdagangkan.diperdagangkan.
�� Aliran kas bersih dari pemakaian dan penghentian Aliran kas bersih dari pemakaian dan penghentian 

setelah didiskontokansetelah didiskontokan



ImpairmentImpairment--aktivaaktiva

�� Jika nilai yang dapat diperoleh kembali dari suati Jika nilai yang dapat diperoleh kembali dari suati 
aktiva lebih kecil dari nilai tercatatnya maka nilai aktiva lebih kecil dari nilai tercatatnya maka nilai 
tercatat harus diturunkan menjadi sebesar nilai tercatat harus diturunkan menjadi sebesar nilai 
yang dapat diperoleh kembali.yang dapat diperoleh kembali.

�� Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan �� Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan 
nilai akativa dan harus segera diakui sebagai nilai akativa dan harus segera diakui sebagai 
beban pada laporan laba rugi.beban pada laporan laba rugi.

�� Beban depresiasi aktiva untuk periode yagn Beban depresiasi aktiva untuk periode yagn 
akan datang harus disesuaikan agar akan datang harus disesuaikan agar 
mencerminkan alokasi nilai tercatat yang direvisi mencerminkan alokasi nilai tercatat yang direvisi 
setelah dikurangi nilai sisa.setelah dikurangi nilai sisa.



ImpairmentImpairment--unit penghasil kasunit penghasil kas

�� Kerugian penurunan nilai atas aktiva Kerugian penurunan nilai atas aktiva 
penghasil kas harus diakui hanya jika penghasil kas harus diakui hanya jika 
dapat diperoleh kembali dari unit tersebut dapat diperoleh kembali dari unit tersebut 
lebih kecil dari jumlah agregat nilai lebih kecil dari jumlah agregat nilai lebih kecil dari jumlah agregat nilai lebih kecil dari jumlah agregat nilai 
tercapat semua aktiva dalam unit terebut.tercapat semua aktiva dalam unit terebut.

�� Goodwill berhubungan dengan unit Goodwill berhubungan dengan unit 
penghasil kaspenghasil kas



Impairment?

Sum of expected 

future net cash flows

Sum of expected 

future net cash flows

Impairments: The Recoverability Test

future net cash flows

from use and disposal 

of asset is less than

the carrying amount

future net cash flows

from use and disposal 

of asset is  

equal to or more than 

the carrying amount

Impairment has occurred No impairment



Impairment has occurred Loss =

Carrying amount

less

Fair value of asset
Determine 

impairment loss

Yes 

Impairments: Measuring Loss

Does an active market

exist for the asset?

No 

Loss =

Carrying amount

less

present value of

expected net cash

flowsUse company’s market

rate of interest



Impairment has occurred

Assets are held

for use
Assets are held

for sale

Impairment: Accounting

1. Loss = Carrying value

less Fair value

2. Depreciate new cost basis

3. Restoration of impairment

loss is NOT permitted

1. Loss = Carrying value 

less Fair Value less 

cost of disposal  

2. No depreciation is taken

3. Restoration of impairment

loss is permitted

for use for sale



Graphic of Accounting for Impairments


