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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan keuangan Negara merupakan suatu sistem pengelolaan 

pembentukan pemerintahan Negara untuk menimbulkan hak dan kewajiban 

Negara yang dapat dinilai dengan uang serta untuk mencapai tujuan bernegara. 

Keuangan Negara diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

keuangan Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebih 

lanjut aturan-aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan 

Negara. 

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan 

Negara, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah semua hak dan 

kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik 

berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara terkait dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Terdapat empat prinsip dasar pengelolaan keuangan Negara yang telah 

dirumuskan dalam Undang-undang keuangan Negara tersebut, yaitu: 

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja 

2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah 

3. Pemberdayaan manajer professional 
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4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, professional, dan mandiri 

serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan. 

Di dalam suatu negara menekankan atau menghendaki campur tangan 

pemerintah semaksimal mungkin dalam perekonomian suatu negara. Pemanfaatan 

pemerintah terhadap sumber-sumber ekonomi terbatas akan efisien, dan yang 

pada gilirannya akan mendorong tercapainya pemerataan dan kesejahteraan 

bersama, apabila pemerintah tidak campur tangan secara langsung dalam kegiatan 

ekonomi. 

Pada kebijakan pemeritah dalam mengatur keuangan negara tidak hanya 

menggunakan pengelolaan tetapi juga mendistribusinya, agar didalam skala global 

semuanya dapat dilakukan dengan baik dan terstruktur. Menggunakan distribusi 

pendapatan yang suatu kewajiban (zakat, infak, sedekah) dan bukan kesukarelaan. 

Menurut Zarqa (1992), tiga tujuan utama distribusi pendapatan menurut Islam 

adalah: (1) jaminan pemenuhan kebutuhan dasar untuk seluruh penduduk,(2) 

mengurangi ketidak-adilan pendapatan dan kekayaan, dan (3) menyucikan 

kekayaan para pendonor. Kebijakan redistribusi pendapatan dalam islam selain 

yang sifatnya sukarela, lebih banyak yang sifatnya wajib dan ini harus dikukuhkan 

dalam kebijakan publik oleh pemerintah. 

Menurut Chandler dan Plano, (1988) kebijakan publik adalah pemanfaatan 

secara strategis terhadap segala sumber daya untuk menyelesaikan masalah 

dimasyarakat dan atau pemerintah dan dapat diklasifikasikan sebagai intervensi 

pemerintah. Kebijakan publik dapat kita simpulkan sebagai tindakan untuk mencapai 
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tujuan bernegara yang merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu, ruang 

lingkup kebijakan publik diantaranya adalah bagaimana pemerintah mengelola 

segala aspek yang berkaitan dengan mobilisasi sumber daya keuangannya dan 

bagaimana melakukan pengelolaan pemanfaatan melalui kebijakan belanja 

negara. Kebijakan belanja negara terimplementasi dalam suatu sistem 

penganggaran yang merupakan bagian dari pengelolaaan keuangan negara. 

Di dalam mengatur keuangan negara terdapat pengelolaan harta negara, di 

mana pemerintah melakukan pengelolaan harta kekayaan negara sebagai bagian 

dari penyelenggaraan pengelolaan anggaran negara. Pengelolaan harta kekayaan 

negara yang dibahas adalah suatu kegiatan dan proses yang dimulai dari 

pengadaan harta kekayaan negara berupa barang, yang dibiayai oleh APBN, 

hingga dilakukannya penghapusan, pengalihan atau pemindah tanganan barang 

tersebut dari kepemilikannya oleh negara. Belanja barang merupakan salah satu 

bagian dari pengeluaran negara, baik itu merupakan pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan. Dan khusus untuk proses pengadaan barang, yang 

termasuk pengeluaran negara telah di atur secara khusus dalam keputusan 

Presiden No. 18 tahun 2000 sebagai pelaksanaan dari keputusan Presiden No. 17 

ahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, yang 

merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. Ini berarti kegiatan pengelolaan harta kekayaan negara merupakan bagian 

dari proses penyelenggaraa pengurusan dan pengolaan anggaran negara. 

Sebagai Negara yang menerapkan sistem otonomi daerah maka otomatis 

pengelolaan keuangan di laksanakan secara mandiri oleh pemerintah daerah. 
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Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan 

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat 

dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam pelaksanaaan 

pengelolaan kekayaan daerah salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah 

pengelolaan barang milik daerah yang mana barang milik daerah merupakan 

semua barang yang dibeli atau diperoleh lainnya yang sah. Aset merupakan nilai 

komponen yang paling besar dalam pengelolaan barang milik daerah. 

Menurut Mursyidi aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik 

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah 

dan budaya. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 di 

dinyatakan bahwa aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Aset 

lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan 

persediaan. Sedangkan aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset 

tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Salah satu aset yang menunjang efektivitas 

dan efisiensi kinerja di instansi pemerintah ialah aset tetap. 
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Dalam PSAP 07 dijelaskan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap 

dalam pemerintahan diklasifikasikan ke dalam berbagai kelompok, yaitu: tanah, 

peralatan dan mesin, gedung dan bagunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap 

lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. 

Menteri Keuangan menetapkan sebuah kebijakan publik yang membahas 

mengenai penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas 

pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013.  

Peraturan Menteri ini mengatur Penyusutan Aset Tetap, yang berada dalam 

penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang 

dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMN. Aset Tetap yang berada dalam 

penguasaan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Kementerian/Lembaga yang diserahkan kepada Pengelola Barang (Aset 

Idle).  

Pemerintah menerapkan kebijakan publik mengenai penyusutan aset tetap 

bertujuan untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat 

ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat, mengetahui potensi 

BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang masih dapat 

diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan, memberikan bentuk 

pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja 
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pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap 

yang sudah dimiliki. 

Aset tetap merupakan komponen aset operasional pemerintah yang penting 

dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap merupakan aset 

berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, 

yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, 

untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrative dan 

diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap terdiri dari 

tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset 

tetap lainnya kontruksi dalam pengerjaan. Kecuali tanah, semua jenis aset tetap 

mempunyai umur terbatas. 

Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan 

dengan penggunaan dan atau pemanfaatannya. Dengan berlakunya waktu maka 

mungkin aset tetap tersebut tidak akan dapat dipakai lagi, ataupun membutuhkan 

perbaikan-perbaikan yang cukup besar dalam hal ini tentu saja membutuhkan 

biaya yang tidak kecil. Oleh karena itu pemerintah harus menyajikan informasi 

tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan dalam pengelolaan aset, yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pertukaran, pelepasan dan penghapusan. 

Pelaporan aset tetap di tuangkan dalam laporan neraca yang merupakan 

pengelolaan barang milik daerah dalam lingkup penatausahaan. 
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Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah membutuhkan informasi 

tentang nilai aset tetap yang memadai dan hal tersebut dapat dipenuhi apabila 

pemerintah menyelenggarakan system akuntansi aset tetap yang informative 

secara tertib dan tepat waktu. Penyusutan memungkinkan pemerintah mendapat 

suatu informasi tentang keadaan potensi aset yang dimilikinya. Hal ini akan 

memberi infomasi kepada pemerintah suatu pendekatan yang lebih sistematis dan 

logis dalam menganggarkan berbagai belanja pemeliharaan atau bahkan belanja 

modal untuk mengganti atau menambah aset yang sudah dimiliki. 

Penyusutan aset tetap merupakan penyesuaian nilai aktiva tetap sehubungan 

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aktiva tersebut. Kapasitas 

manfaat dari suatu aktiva semakin lama semakin menurun karena digunakan 

dalam kegiatan operasional pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset 

tetap juga semakin menurun. Penyusutan aset tetap pemerinah dilakukan dengan 

tujuan untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat 

ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Penyusutan aset tetap 

dilakukan untuk mengetahui potensi Barang Milik Negara dengan memperkirakan 

sisa manfaat suatu Barang Milik Negara yang masih diharapkan dapat diperoleh 

dalam beberapa tahun ke depan, memberikan bentuk pendekatan yang lebih 

sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja 

modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. 

Dampak dari dikeluarkannya paket regulasi pengelolaan keuangan negara 

yang dimulai pada tahun 2003 dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tetang 

Keuangan Negara membawa perubahan yang terus menerus sampai saat ini. 
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Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tetang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti SAP sebelumnya, 

kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset pemerintah, sampai dengan 

saat ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk 

melaksanakannya. Salah satunya adalah penyusutan Aset Tetap pemerintah 

sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 

Nomor 7 tetang Aset Tetap dan Buletin Teknis SAP 5 tentang Akuntansi 

Penyusutan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih banyak menyoroti 

pengelolaan Aset Tetap dan permasalahannya, bahkan menjadi dasar untuk 

mengkualifikasi laporan keuangan. Bila ruang lingkup pemeriksaan sampai pada 

penerapan penyusutan aset, besar kemungkinan akan berdampak negatif pada 

perubahan opini atas laporan keuangan yang disajikan pemerintah. 

Aset tetap merupakan salah satu faktor penting dari BPK atas laporan 

keuangan pemerintah untuk memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat itu bisa menjadi 

pencitraan positif, bahwa roda pemerintahan telah dikelola secara akuntabel 

bahkan bisa jadi terbebas dari korupsi. Pemberian opini merupakan bentuk 

apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping 

pemberian rekomendasi lainnya. 

Pemerintah Kabupaten Bandung akhirnya bisa mendapatkan predikat Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2017 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2016 dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). Beberapa tahun sebelumnya, predikat pemeriksaan 
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BPK yang diterima Pemerintah Kabupaten Bandung masih selalu Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP). BPK memberikan gelar WTP kepada Pemerintah 

Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2016 karena berdasarkan hasil 

pemeriksaan BPK bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung telah 

sesuai dengan SAP. Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bandung 

memperoleh gelar WDP karena berdasarkan laporan keuangan, Pemerintah 

Kabupaten Bandung menyajikan nilai aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar 

Rp.8,54 triliun. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar RP.25,64 milyar aset yang 

berasal dari dana blockgrant belum dapat dirinci dan sebesar Rp.587,16 milyar 

tidak diketahui keberadaannya karena tidak dilengkapi dengan informasi yang 

memadai. Untuk mendapatkan predikat WTP, salah satu yang dibenahi adalah 

mengenai data aset senilai yang sebelumnya tidak diketahui kewajarannya.  

Pada banyak dinas pemerintahan, aset tetap merupakan salah satu faktor yang 

paling strategis dalam pengelolaan keuangan Negara. Nilai aset tetap merupakan 

nilai yang paling besar dibandingkan akun lainnya pada laporan keuangan. 

Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda Pemerintahan 

Kabupaten Bandung yang mana salah satunya di Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bandung. 

Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Dinas 

Perhubungan melaksanakan penertiban sesuai kewenangannya. Dinas 

perhubungan dalam mendukung keselamatan lalu lintas dan kenyamanan 

pengguna jalan telah melakukan pemasangan fasilitas keselamatan jalan terdiri 

dari rambu lalu lintas, marka jalan, warning light, traffic light, guardrail, cermin 
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tikungan, traffic cone, water barrier dan rambu portabel, kamera pantau lalu 

lintas, lajur sepeda, zebra cross dan ZoSS, pelican crossing, halte dan shelter, 

ruang parkir on street dan off street. Tingkat pelayanan jalan dapat terukur dengan 

sangat dominan oleh kecepatan lalu lintas dan kapasitas jalan, di mana hal ini 

menjadi fungsi instansi pengelola bidang jalan. 

Mengingat bahwa pergerakan lalu lintas merupakan dampak dari fungsi tata 

guna lahan, maka sasaran ini menjadi sangat dipengaruhi oleh kebijakan guna 

lahan yang mengadopsi transit oriented development, yang perlu diinisiasi oleh 

peran instansi di bidang penataan ruang. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bandung dalam peningkatan moda share adalah penyediaan layanan angkutan 

umum dan fasilitasnya seperti terminal. 

Namun hingga kini masih banyak kepemillikan mulai dari aset berjalan 

maupun tidak berjalan (lahan) yang belum jelas bahkan terlantar, sehingga 

berpotensi diambil alih oleh pihak tertentu, seiring tidak lengkapnya dokumen 

yang dimiliki pemerintah. Bahkan tak sedikit aset milik Pemerintah Kabupaten 

Bandung yang terbengkalai. Seperti lahan milik pemerintah daerah yang 

bermasalah adalah eks terminal Desa Cingcin, Soreang dan beberapa aset lainnya 

di wilayah Baleendah sebagai bekas pusat pemerintahan Kabupaten Bandung. 

Selain itu masih ada kendaraan dinas yang perlu didata ulang agar aset lebih 

tertib. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bandung, bahwa jumlah aset tetap yang dimiliki Dinas Perhubungan 
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Kabupaten Bandung pada tahun 2014 adalah 17.498.061.114,00. Pada tahun 2015 

adalah 26,200,402,878.00. Pada tahun 2016 adalah 32.986.412.080,00. Berikut 

rincian jumlah aset tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung selama 3 

tahun adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bandung Tahun 2014-2016 

No Aktiva Tetap 2014 2015 2016 

1 Tanah  907.949.193,00 907.949.193,00 907.949.193,00 

2 Peralatan dan 

Mesin 

7.008.513.150,00 15.107.458.470,00 21.333.727.670,00 

3 Gedung dan 

Bangunan 

7.666.880.550,00 8.794.579.449,00 9.161.419.449,00 

4 Jalan, Jaringan 

dan Instalasi 

1.645.238.221,00 1.156.315.766,00 1.349.215.766,00 

5 Aset Tetap 

Lainnya 

269.480.000,00 234.100.000,00 234.100.000,00 

6 Konstruksi dalam 

Pengerjaan 

0 0 0 

Jumlah Aset Tetap 17.498.061.114,00 26.200.402.878,00 32.986.412.080,00 

Sumber: Neraca Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung 

Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai tanah untuk tahun 2014-2016 cenderung 

tetap senilai 907.949.193,00. Sedangkan untuk peralatan dan mesin mengalami 

kenaikan yang cukup besar jumlahnya setiap tahunnya. Untuk aset tetap gedung 

dan bangunan mengalami kenaikan yang hampir sama jumlahnya setiap tahunnya. 
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Untuk jalan, jaringan dan instalasi setiap tahunnya mengalami penurunan pada 

tahun 2015 senilai 488.922.445,00 dan tahun 2016 mengalami kenaikan senilai 

192.900.000,00. Aset tetap lainnya mengalami penurunan dari tahun 2014 ke 

2015 senilai 35.380.000,00 dan pada tahun 2016 sama jumlahnya dengan tahun 

2015. Untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak memiliki nilai dalam tiga tahun 

terakhir. Sehingga jumlah aset tetap dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan 

dan penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. 

Dalam melakukan perhitungan penyusutan aset tetap yang terdapat dalam 

Buletin Teknis Nomor 05 Tentang Akuntansi Penyusutan “Komite Standar 

Akuntansi Pemerintahan” halaman 10 terdapat tiga metode yang biasa digunakan 

yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda dan metode unit produksi. 

Dari ketiga metode perhitungan penyusutan aset tetap yang ada, pemerintah telah 

menginstrusikan dalam PMK 01/PMK.06/2013 pasal 18 ayat 1 bahwa perhitungan 

aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus karena dianggap sebagai metode 

yang paling mudah, tetapi pada realitas dilapangan bahwa pengamanan aset tetap 

kudang memadai dan dalam neraca sulit diyakini kewajarannya. Perbandingan di 

antara ketiga metode penyusutan tersebut disajikan dalam table berikut: 

Tabel 1.2 

Perbedaan Ketiga Metode Penyusutan Aset Tetap 

Metode 
Masa 

Manfaat 

Biaya yang 

dapat 

Disusutkan 

Tingkat Penyusutan 
Beban 

Penyusutan 

Garis lurus Tahun 

Biaya perolehan 

dikurangi nilai 

residu 

tingkat garis lurus = 

1/masa manfaat 
Konstan 

Unit produksi 
Jumlah 

estimasi unit 

Biaya perolehan 

dikurangi nilai 

(biaya perolehan – 

nilai residu) /jumlah 
Variabel 
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produksi residu estimasi unit produksi 

Saldo 

menurun 

ganda 

Tahun 

Nilai buku 

menurun, tetapi 

tidak di bawah 

nilai residu 

tingkat garis lurus X 

2 
Menurun 

Sumber: Keuangan LSM 

Dalam perhitungan penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus bahwa 

tingkat kewajarannya masih dipertanyakan karena beban penyusutan yang 

dihasilkan bersifat konstan atau tetap setiap tahunnya, sedangkan dalam 

pemanfaatan aset tetap setiap tahunnya berbeda-beda. Tentunya tidak terdapat 

korelasi yang pas karena penyusutan harus akurat untuk mengetahui biaya 

pemeliharaan yang perlu dialokasikan untuk menambah masa manfaat aset tetap 

yang bersangkutan. 

Metode unit produksi menghasilkan perhitungan alokasi jumlah beban 

penyusutan periodik yang berbeda-beda tergantung jumlah penggunaan asset tetap 

dalam produksi. Tentunya metode penyusutan pada periode akuntansi dihitung 

berdasarkan berapa banyak produk yang dihasilkan selama periode akuntansi 

tersebut dengan menggunakan aset tetap itu. Semakin banyak produk yang 

dihasilkan dalam suatu periode, semakin besar beban penyusutannya. Demikian 

pula sebaliknya. 

Sedangkan metode saldo menurun ganda menghasilkan perhitungan alokasi 

jumlah penyusutan yang lebih tinggi dari tahun pertama penggunaan aset tetap, 

diikuti dengan jumlah yang menurun secara bertahap pada tahun-tahun 

berikutnya. Saldo menurun ganda sering disebut metode penyusutan yang 
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dipercepat. Metode ini sering kali digunakan dengan pertimbangan bahwa biaya 

pemeliharaan dan perbaikan aset tetap akan cenderung meningkat dengan 

bertambahnya usia aset tetap. Oleh karena itu, berkurangnya jumlah penyusutan 

pada tahun-tahun berikutnya dalam metode ini akan diimbangi dengan 

peningkatan beban pemeliharaan dan perbaikan. 

Gambar 1.1 

Biaya Penyusutan Metode Saldo Menurun Ganda 

 

Sumber: Keuangan LSM 

Pada dasarnya, Aset Tetap dianggap akan memberikan kontribusi terbesarnya 

pada awal awal masa penggunaan. Namun, seiring berjalannya waktu, kontribusi 

aset terbesar tersebut mulai menurun, kinerjanya tak lagi bisa maksimal, mesin tak 

lagi muda dan turun performa, gedung mulai reyot reyot, kendaraan mulai mogok 

mogok dan lain sebagainya. Biaya penyusutan yang dibebankan dengan metode 

saldo menurun akan lebih besar nilainya dari metode garis lurus, sehingga pajak 

yang harus dibayar jika menggunakan metode saldo menurun lebih sedikit 

daripada menggunakan metode garis lurus.  
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Dari data yang telah disajikan di atas dapat diketahui bahwa di Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bandung terdapat kendala-kendala dalam penerapan 

penyusutan pada aset tetap di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan petugas bagian barang 

milik negara di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung bahwa masih banyak 

keberadaan dan kondisi aset tetap yang masih diragukan kareana banyak aset tetap 

yang tidak di-update kondisinya. Peng-update-an aset tetap penting dilakukan 

karena untuk mengetahui berapa banyak jumlah aset yang masih bagus 

kondisinya. Selain itu apabila kondisi aset tetap sudah diketahui dan sudah 

dilakukan pendataan maka dapat memudahkan dalam melakukan perhitungan 

penyusutan aset tetap. 

Adapun pencatatan Aset Tetap di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung 

yang belum sesuai kelompok dan belum terinci per unit yang dapat 

mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan penyusutan aset tetap. 

Kalau dilihat lebih detail atas rincian per unit barang, terdapat barang yang 

memiliki masa manfaat tidak sama dengan bila dilihat perkelompok. Apabila 

pencatatan aset tetap sudah sesuai kelompok dan sudah terperinci per unit maka 

dapat memudahkan dalam penentuan masa manfaat yang pasti untuk mengetahui 

akumulasi penyusutan setiap periodenya. 

Kendala-kendala tersebut menjadi batu sandungan dalam keuangan Negara, 

informasi nilai kewajaran yang seharusnya ada dan menjadi acuan dalam 

pengelolaan keuangan Negara menjadi tidak tersampaikan. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut dan mengingat pentingnya 

pertanggungjawaban atas penyusutan aset tetap di Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bandung, penulis tertarik melakukan perhitungan mengenai penyusutan aset tetap 

di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dengan judul “Perhitungan 

Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun Ganda 

(Double Declining Method) Di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung”. 

B. Identifikasi Masalah 

Untuk menyelesaikan masalah di bab berikutnya maka perlu kiranya penulis 

mengidentifikasi masalah, sehingga hasil analisa dapat terarah.. Berdasarkan latar 

belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka didefinisikan permasalahan 

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 

1. Keberadaan dan kondisi aset tetap yang masih diragukan karena banyak 

aset tetap yang tidak di-update sehingga banyak aset yang dibiarkan. 

2. Masih adanya aset tetap yang belum diinventarisasi (pencatatan, pelaporan 

hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya suatu waktu tertentu). 

3. Belum semua Aset Tetap tercatat dalam daftar Aset Tetap dan belum 

memiliki harga perolehan yang dianggap wajar. 

4. Pencatatan Aset Tetap belum sesuai kelompok dan belum terinci per unit 

yang dapat mengakibatkan terjadinya salah tarif penyusutan. 

5. Kekeliruan dalam melakukan perhitunggan menggunaan metode 

penyusutan aset tetap. 

C. Rumusan Masalah 
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Adapun rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas maka 

penulis meumuskan masalah yang berhubungan dengan perhitungan penyusutan 

aset tetap dengan  menggunakan saldo menurun berganda di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bandung adalah: 

1. Apakah mekanisme perolehan aset tetap di Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bandung sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 

2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada 

Entitas Pemerintahan Kabupaten Bandung? 

2. Bagaimana penerapan penyusutan Aset Tetap di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bandung? 

3. Bagaimana perhitungan metode penyusutan Aset Tetap dengan 

menggunakan Metode Saldo Menurun Ganda dengan Metode Garis Lurus 

di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan rencana dari penelitian ini sesuai dengan penerapan rumusan masalah 

sebelumnya, sebagai berikut: 

1. Untuk dapat mengetahui mekanisme perolehan aset tetap yang dilakukan 

di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan Peraturan 

Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyusutan Barang Milik 

Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintahan Kabupaten 

Bandung. 



18 
 

2. Untuk dapat mengetahui penerapan penyusutan aset tetap di Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bandung. 

3. Untuk dapat mengetahui perhitungan metode penyusutan Aset Tetap 

dengan menggunakan Metode Saldo Menurun Ganda dan Metode Garis 

Lurus di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ilmu yang berguna sebagai 

rujukan, referensi dan menjadi bahan informasi bagi peneliti lain dalam 

melakukan penelitian khususnya mengenai penyusutan aset tetap di Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bandung. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah 

untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi ke arah yang lebih baik serta 

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penyusutan aset tetap 

di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung serta dapat bermanfaat sebagai 

bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam. 

F. Kerangka Pemikiran 

Konsep pemikiran yang penulis gunakan adalah konsep segitiga terbalik. 

Konsep ini dimulai dari Grand Theory yaitu Keuangan Negara, Midle Theory 
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yaitu Barang Milik Negara dan Operasionalisasi variable yaitu Penyusutan Aset 

Tetap. Seperti terlihat pada gambar berikut:  

 

 

 

Gambar 1.2 

Kerangka Konseptual 

 

Keuangan Negara dapat diinterprestasikan sebagai pelaksanaan hak dan 

kewajiban warga yang bisa dinilai dengan uang dalam kerangka tata cara 

penyelenggaraan pemerintahan (Bastian, 2005:47). 

Bahtiar Arif Muchlis Iskandar mendefinisikan keuangan negara dalam 

bukunya yaitu (2002:28): 

“Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter 

Keuangan Negara

Barang Milik Negara

Penyusutan 

Aset 

Tetap
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dan pengelolaan keuangan negara atau badan lain dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang 

maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut: yang merupakan hak Negara adalah 

hak untuk mencetak dan mengedarkan uang, memungut pajak dan iuran 

lainnya dan hak melakukan pinjaman. Adapun kewajiban Negara adalah 

menyelenggarakan pelayanan umum dan pembayaran kewajiban pada pihak 

ketiga”. 

Dari pengertian di atas jelas bahwa yang dimaksud keuangan Negara tidak 

hanya berbentuk uang yang dimiliki pemerintah, tetapi juga barang yang selama 

ini digunakan dalam kegiatan menjalankan tugas. 

Barang Milik Negara sebagai bagian dari Keuangan Negara memiliki 

pengertian yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Pasal 1 ayat 1 

mendefinisikan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut: “Barang Milik 

Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran 

pendapatan dan belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. 

Barang yang dibeli atau diperoleh tersebut terbagi menjadi beberapa menurut 

Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007. Barang Milik Negara 

meliputi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: 

1. Aset Lancar 

2. Aset Tetap 

3. Aset lainnya yang dimaksud 

4. Aset Bersejarah 

Dari keempat aset di atas yang memiliki nilai tinggi dan dapat berpengaruh 

terhadap posisi keuangan dan sangat penting untuk dipertanggungjawabkan 

adalah Aset Tetap.  



21 
 

Menurut Mursyidi (2009:181) menyatakan bahwa: 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat 

ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan diperoleh baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang 

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 

alasan sejarah dan budaya. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 dikemukakan 

bahwa pengertian aset tetap adalah sebagai berikut: “Aset tetap adalah aset 

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan 

dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”. 

Sebagai salah satu unsur keuangan Negara berupa barang, tentunya harus ada 

pertanggungjawaban terkait aset yang telah digunakan, baik itu ketika pembelian 

maupun ketika penghapusan. Terdapat pengeluaran-pengeluaran yang harus 

terjadi selama masa penggunaan aset tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan Negara. Beban-beban tersebut antara lain reparasi dan pemeliharaan, 

penggantian, dan penambahan (Rudianto, 2012: 260). 

Total pengeluaran yang terjadi pada suatu periode akuntansi untuk 

memperoleh aset tetap tertentu tidak boleh dibebankan sebagai beban periode 

berjalan. Jika pengeluaran tersebut dibebankan seluruhnya pada periode berjalan, 

maka beban periode berjalan akan terlalu berat sedangkan beban periode 

berikutnya yang ikut menikmati dan memperoleh manfaat dari aset tersebut 

menjadi terlalu ringan. Ini berarti terjadi ketidakadilan dalam proses pembebanan 

suatu pengeluaran karena periode di mana aset tetap tersebut dibeli bebannya 
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menjadi terlalu besar, sedangkan periode berikutnya menjadi terlalu ringan. 

Karena itu, agar keadilan pembebanan pengeluaran dapat terjadi harus dilakukan 

penyusutan terhadap aset tetap tersebut. 

Dalam KMK. 01/KMK.06/2013 Pasal 1 ayat 3 Penyusutan Barang Milik 

Negara berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap 

adalah: “Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat 

dari suatu aset”. 

Mursyidi (2009:212) untuk menerapkan penyusutan, persyaratan yang perlu 

dipenuhi adalah identitas aset yang kapasitasnya menurun, nilai yang dapat 

disusutkan, masa manfaat dan kapasitas aset tetap. Nilai aset tetap akan 

mengalami depresiasi atau penyusutan di setiap instansi pemerintahan seiring 

dengan penurunan kapasitas dan masa manfaat dari aset tetap itu sendiri termasuk 

pada gedung dan bangunan. 

Sejumlah metode penyusutan telah digunakan, yang dapat diklasifikasikan 

menurut Mursyidi (2009:192) adalah: 

1. Metode garis lurus (straight line method) 

2. Metode saldo menurun ganda (declining balance method) 

3. Metode unit produksi (unit of production method) 
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Sumber: Peneliti setelah diolah, 2018 

Gambar 1.3 

Kerangka Teori 

 

 

Keuangan Negara 

 

Barang Milik Negara 

Metode penyusutan menurut Mursyidi 

(2009:192), adalah: 

1. Metode garis lurus (straight line 

method) 

2. Metode saldoo menurun ganda 

(declining balance method) 

3. Metode unit produksi (unit of 

production method) 
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