
Metode 
Pencatatan dan 

Penyusutan 
Aktiva Tetap



Aktiva Tetap

Aktiva Tetap menurut PSAK 
(2004) adalah aktiva yang 
berwujud yang diperoleh 

dalam bentuk siap pakai atau 
dengan dibangun terlebih 

dahulu yang digunakan dalam 
operasi perusahaan dan 

mempunyai masa manfaat 
lebih dari satu tahun.



Aktiva Tetap

Karakteristik aktiva tetap 
• Masa manfaatnya lebih dari 

satu tahun
• Digunakan dalam kegiatan 

perusahaan
• Dimiliki tidak untuk dijual 

kembali dalam kegiatan  
normal perusahaan

• Nilai perolehannya cukup 
besar 



Metode Pencatatan Aktiva Tetap

1. Diperoleh melalui Pembelian Tunai
Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai 
dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar 
uang yang dikeluarkan. Jumlah uang yang 
dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap termasuk 
harga yang tercantum di faktur dan semua biaya 
yang dikeluarkan agar aktiva tetap itu siap dipakai.

Apabila dalam pembelian aktiva tetap ada potongan tunai, maka 
potongan tunai tersebut merupakan pengurangan terhadap harga 
faktur, tidak memandang apakah potongan itu didapat atau tidak. Dan 
apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aktiva 
tetap maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing 
aktiva tetap.
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2. Diperoleh melalui Angsuran atau Kredit
Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian angsuran 
atau kredit, maka dalam harga perolehan aktiva tetap 
tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa 
angsuran baik jelas-jelas dinyatakan atau tidak 
dinyatakan tersendiri. Harus dikeluarkan dari harga 
perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga.

Cara pencatatannya adalah pembayaran setiap tahun dibuat jurnal 
yang mengurangi utang sebesar pokok pinjaman yang dilunasi dan 
mendebit biaya bunga untuk tahun yang bersangkutan dan kreditnya 
kas sebesar angsuran.
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3. Diperoleh melalui Ditukar dengan Surat Berharga
Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan 
saham atau obligasi perusahaan, dicatat dalam buku 
besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang 
digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham 
atau obligasi itu tidak diketahui, maka harga perolehan 
aktiva tetap ditentukan sebesar harga pasar aktiva 
tersebut.

Apabila harga pasar surat berharga dan aktiva tetap yang ditukar tidak diketahui, maka 
dalam keadaan seperti ini nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan perusahaan. 
Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga perolehan aktiva tetap dan nilai-
nilai surat berharga yang dikeluarkan.

Pertukaran aktiva tetap dengan saham atau obligasi perusahaan akan dicatat dalam 
rekening Modal Saham atau Utang Obligasi sebesar nilai nominalnya, selisih nilai pertukaran 
dengan nilai nominal dicatat dalam rekening Agio/Disagio.
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4. Diperoleh melalui cara ditukar dengan Aktiva 
Tetap yang lain (Trade-In)
Pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar-
menukar (tukar tambah/Trade-In). Aktiva lama 
digunakan untuk membayar aktiva baru baik 
seluruhnya atau sebagian di mana kekurangannya 
dibayar tunai. 

Kondisi seperti ini prinsip harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu 
aktiva baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga aktiva lama 
ditambah uang yang dibayarkan (kalau ada) atau dikapitalisasikan 
sebesar harga pasar aktiva baru yang diterima.
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5. Diperoleh dari Hadiah atau Donasi
Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi 
pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari 
prinsip harga perolehan. 

Untuk menerima hadiah seringkali juga dikeluarkan biaya, namun 
biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aktiva tetap yang 
diterima. Bila aktiva tetap dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, 
maka hal ini akan menyebabkan jumlah aktiva dan modal terlalu kecil, 
juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil. Untuk mengatasi keadaan 
ini maka aktiva yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga 
pasarnya. Depresiasi atau penyusutan aktiva tetap yang diterima dari 
hadiah dihitung dengan cara yang sama dengan aktiva tetap yang lain.
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6. Diperoleh dari Aktiva yang Dibuat Sendiri
Semua biaya yang dibebankan untuk pembuatan 
aktiva sendiri seperti bahan, upah langsung, dan 
factory overhead langsung, serta  biaya factory 
overhead tidak langsung. 

Ada 2 cara untuk membebankan biaya factory overhead yaitu:
1. Kenaikan biaya factory overhead yang dibebankan pada aktiva yang   

dibuat.

2. Biaya factory overhead dialokasikan dengan tarif untuk pembuatan 
aktiva dan produksi



Penyusutan Aktiva Tetap

Nilai aktiva tetap akan berkurang karena adanya 
pemakaian sehingga dalam akuntansi dikenal 
dengan penyusutan aktiva tetap. Penyusutan atau 
depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan 
dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai 
aktiva tetap tersebut.

Ada 3 faktor yang harus diperhitungkan dalam menilai penyusutan 
aktiva tetap yaitu : 
1. Nilai Perolehan
2. Nilai Residu

3. Umur Ekonomis
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1. Metode Penyusutan Garis Lurus 
(Straight Line Method)

Metode penyusutan aktiva tetap dimana beban 
penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga 
akhir umum ekonomis aktiva tersebut. Metode ini 
termasuk yang paling luas dipakai. 

Untuk penerapan “Matching Cost Principle”, metode garis lurus 
dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsinya tidak 
terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang 
dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor.
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2. Metode Penyusutan Saldo Menurun 
(Double Declining Balance Method)

Metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan 
berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga 
buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase 
penyusutan besarnya dua kali persentase atau tarif 
penyusutan metode garis lurus.
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3. Metode Penyusutan Jumlah Angka Tahun 
(Sum of The Year Digit Method)

Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya 
penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya 
semakin menurun.
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4. Metode Penyusutan Satuan Jam Kerja 
(Service Hours Method)

Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap 
ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang 
dihasilkan dalam periode yang bersangkutan.
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5. Metode Penyusutan Satuan Hasil Produksi 
(Productive Output Method)

Beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan 
berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan 
dalam periode yang bersangkutan. Beban depresiasi 
dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, 
sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi 
sesuai dengan fluktuasi hasil produksi.


