
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

GAAP dan IFRS adalah dua standar akuntansi internasional yang banyak dipakai 

di negara-negara di dunia dan juga perusahaan yang terdapat di negara-negara 

tersebut. GAAP sendiri adalah standar umum akuntansi dan perusahaan go public 

yang disusun oleh Financial Accounting Standard Board (FASB) sejak tahun 1973, 

sebagai kelanjutan dari usaha American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA) sejak tahun 1933, dan yang digunakan oleh bisnis untuk mengatur 

informasi keuangan mereka menjadi catatan  transaksi akuntansi yang ringkas 

dalam pelaporan keuangan, serta mengungkapkan informasi pendukung tertentu. 

Sedangkan IFRS sendiri adalah standar akuntansi internasional yang disusun oleh 

International Accounting Standard Board (IASB) yang dikembangkan sejak tahun 

2001 di mana untuk mengatur dan melaporkan informasi keuangan. 

Sebagai dua standar yang berlaku secara internasional, GAAP dan IFRS 

memmpunyai cara pengukuran dan pengakuan yang berbeda terhadap aset 

perusahaan, khususnya terhadap aset tetap yang dimiliki perusahaan. Pada GAAP 

pengukuran aset tetap menggunakan sistem biaya historis atau harga perolehan 
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aset tetap, sedangkan pada IFRS perusahaan menilai aset tetapnya menggunakan 

sistem fair value atau nilai wajar. 

Pada sistem biaya historis atau harga perolehan aset tetap, yang digunakan dan 

diakui oleh GAAP, aset tetap harus dinilai sesuai jumlah yang tertera pada saat 

aset tersebut diperoleh atau diakuisisi tanpa perlu proses penilaian kembali atau 

revaluasi. Sehingga nilai aset tetap perusahaan yang tertera pada neraca atau 

laporan posisi keuangan tidak akan berubah dari tahun ke tahun atau dari periode 

ke periode, kecuali karena penyusutan atau karena penambahan jumlah aset. 

Sementara itu, pada penerapan sistem fair value, yang digunakan dan diakui oleh 

IFRS, nilai aset tetap perlu untuk dinilai kembali atau direvaluasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Dampak dari revaluasi ini adalah perubahan nilai aset 

tetap perusahaan pada neraca atau laporan posisi keuangan dari tahun ke tahun 

atau dari satu periode ke periode lainnya. 

Dengan tidak adanya penyesuaian nilai atau harga atau jumlah dalam pencatatan 

aset tetap pada sistem biaya historis (historical cost), maka tingkat relevansi nilai 

aset tetap yang tercatat pada neraca atau pada laporan posisi keuangan sangat 

rendah. Tingkat relevansi pada sistem historical cost dikatakan rendah karena nilai 

aset tetap yang tercatat pada neraca atau laporan posisi keuangan tidak 

mencerminkan harga pasar terkini dari aset tersebut. Namun di sisi lain, tingkat 

reliabilitas dari sistem historical cost sangat tinggi karena sangat mencerminkan 

nilai atau harga yang dikeluarkan perusahaan ketika membeli atau mengakuisisi 

aset tersebut. 
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Pada sistem fair value yang terjadi adalah berbanding terbalik dengan sistem 

historical cost, di mana tingkat relevansi sistem fair value lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan tingkat reliabilitasnya. Tingkat relevansi sistem fair value 

dikatakan tinggi karena nilai tercatat aset tetap hasil revaluasi dari sistem ini dapat 

mewakili harga pasar terkini dari aset tersebut. Sedangkan tingkat reliabilitasnya 

dikatakan rendah karena apabila aset tersebut telah mengalami revaluasi, maka 

nilai aset tersebut tidak lagi sesuai atau mencerminkan harga yang harus 

dibayarkan perusahaan ketika membeli atau mengakuisisi aset tersebut. 

Indonesia sendiri, sebagai salah satu negara yang mengadopsi IFRS ke dalam 

sistem akuntansinya (PSAK) sejak 1 Januari 2012 turut menerima dampak 

perubahan penilaian dan pencatatan aset dari sistem historical cost menjadi sistem 

fair value.  Perubahan ini tentunya akan mempengaruhi dampak perubahan 

terhadap regulasi pengakuan, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan aset di 

dalam laporan keuangan. 

Penelitian ini penting dilakukan karena peneliti melihat terjadi perbedaan dalam 

penilaian aset tetap dalam sistem fair value dan sistem historical cost yang dapat 

dilihat dari proses pengakuan, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan aset tetap 

di dalam laporan keuangan. 

Berdasarkan hal tersebut maka peniliti menetapkan judul penelitian skripsi ini 

sebagai berikut: “Analisis Dampak Penilaian Aset Tetap Pada PT Indospring 

Tbk.”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1.Bagaimana dampak penilaian aset tetap pada PT Indospring Tbk.? 

2.Bagaimanakah perlakuan akuntansi pada aset tetap PT Indospring Tbk.? 

3.Bagaimana dampak penilaian aset tetap terhadap kinerja keuangan perusahaan? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1.Untuk menganalisis dampak penilaian aset tetap perusahaan. 

2.Untuk menganalisis perlakuan akuntansi terkait penilaian aset tetap perusahaan. 

3.Untuk menganalisis dampak penilaian aset tetap terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Adapun  manfaat  penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan saran dan masukan bagi penelitian sejenis. 

2. Membantu dalam memahami dalam penilaian aset tetap dalam metode fair 

value dan historical cost. 

3. Menambah pengetahuan pihak perusahaan mengenai penerapan pengukuran 

aset tetap. 

 


