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ABSTRAKSI 
 
 
 

Penelitian ini secara empiris mengevaluasi kembali untuk mengetahui perbandingan 
metode depresiasi  / penyusutan aktiva tetap yang mana dapat menunjukkan perolehan laba 
yang paling besar di perusahaan yang diteliti yaitu PT. KOMPAS Sirkulasi Semarang. 

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau 
dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk 
dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu 
periode akuntansi.  

Pada umumnya aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dimaksudkan untuk 
dipakai di dalam operasi sehari-hari dan diharapkan akan dapat memberikan manfaat 
potensialnya di dalam usaha untuk mendapatkan penghasilan dimasa yang akan datang. 
Dengan demikian harga perolehan aktiva tetap tersebut bagi perusahaan dianggap sebagai 
sumber-sumber yang bernilai ekonomis yang manfaatnya akan dinikmati secara bertahap di 
dalam proses atau kegiatan mendapatkan penghasilan. 

Penyusutan dalam pengertian akuntansi  tidaklah dimaksudkan untuk mencatat proses 
penurunan nilai sebagai akibat penurunan fisik ataupun ketinggalan jaman. Depresiasi atau 
penyusutan merupakan proses pengalokasian harga perolehan ktiva tetap pada periode-periode 
yang mendapatkan jasa-jasa dari aktiva tetap tersebut. 

Besarnya penyusutan dapat dihitung dengan berbagai macam metode penyusutan. 
Metode penyusutan adalah merupakan suatu cara yang sistematis dan rasional tentang 
bagaimana harga perolehan aktiva tetap berwujud tersebut dialokasikan sebagai operasional 
sepanjang umur aktiva.  

Dalam prakteknya ada beberapa metode penyusutan yang bisa dipakai. Oleh karena itu 
pemilihan metode penyusutan yang akan dipakai terhadap suatu unit aktiva harus 
dipertimbangkan sebaik-baiknya. Metode penyusutan yang dipilih dan dianggap cocok untuk 
diterapkan kepada jenis aktiva tertentu, belum dapat dipastikan akan cocok untuk diterapkan 
pada jenis aktiva yang lain, karena perbedaan itu sifat dan pola penggunaan tersebut.  Di dalam 
pemilihan metode penyusutan yang akan dipakai juga harus memperhatikan prinsip konsistensi 
yang harus diikuti pelaksanaannya oleh perusahaannya 

Adapun beberapa metode penyusutan yang bisa dipakai adalah metode garis lurus, 
metode jumlah angka tahun, metode satuan produksi, metode saldo menurun dan sebagainya. 
Biaya penyusutan periodik yang dihitung dengan metode penyusutan tersebut harus merupakan 
hasil  alokasi harga perolehan aktiva (dikurangi dengan taksiran nilai residunya) kepada 
periode-periode dimana manfaat  potensial aktiva ini dikonsumsikan.  

Untuk mencapai hasil alokasi yang sebanding dengan manfaat potensial yang dipakai 
pada masing-masing periode, ada empat faktor yang harus dipertimbangkan  di dalam 
menentukan depresiasi (penyusutan) periodik yaitu : harga perolehan aktiva tetap (taksiran), 
nilai residu, umur  produktif aktiva dan pola pemanfaatan aktiva. Empat faktor tersebut sangat 
penting untuk menghitung biaya penyusutan per periodik. 
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Pada dasarnya suatu perusahaan tidak terlepas dari pembuatan laporan keuangan. 
Dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan tidak bisa terlepas dari penilaian suatu 
aktiva/kekayaan, maupun kewajiban yang harus di penuhi (baik yang segera harus dipenuhi, 
maupun dalam jangka panjang). Disamping itu, penyusunan laporan keuangan dapat juga 
digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Misalnya mengenai penyusutan / 
despresiasi, kekayaan perusahaan maupun kewajiban tentang yang ditanggung oleh 
perusahaan. Asset/kekayaan/aktiva perusahaan  tidak selamanya akan mempunyai sifat yang 
utuh / tetap. Tetapi asset/kekayaan perusahaan tersebut suatu saat akan mengalami 
penyusutan/pengurangan. Untuk mengetahui seberapa besar nilai dari penyusutan 
aktiva/kekayaan tersebut, perlu disusun suatu metode penyusutan. 

Disamping itu, dalam menilai laporan keuangan perusahaan tidak bisa begitu saja 
melupakan nilai waktu dari pada uang/perhatian terhadap penilaian uang berdasarkan 
masa/waktu yang akan datang. Nilai waktu dari uang sangat penting untuk diperhatikan dan 
dilakukan oleh perusahaan. 

Sementara untuk kepentingan manajemen keuangan perusahaan, metode penyusutan 
dimaksudkan untuk penyisihan sejumlah nilai penyusutan yang akan digunakan sebagai dana 
penggantian aktiva tetap setelah nilai ekonomisnya habis. Penentuan metode penyusutan dapat 
menyelaraskan kedua kepentingan dijelaskan dari sisi konsep akuntansi dan konsep 
manajemen keuangan. Dari sisi manajemen perusahaan, keuntungan yang diperoleh 
perusahaan dengan menggunakan metode penyusutan yang tepat akan menunjukkan perbedaan 
jumlah yang berbeda diantara metode – metode yang dipakai.  

Dan tanpa disadari akumulasi penyusutan yang selama ini mempunyai perbedaan pada 
tingkat perolehan laba dimana perolehan laba yang diperoleh perusahaaan selama 
menggunakan metode saldo menurun menunjukkan pola peningkatan yang cukup baik jika 
dibansingkan dengan dua metode lainnya, yaitu metode garis lurus dan metode jumlah angka 
tahun. 
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