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ABSTRAK
ACHMAD NOVALDI PUTRA 8323145384. Analisis Perlakuan Akuntansi Atas
Aset Tetap Pada PT. Bahana Tuladan Tahun 2015. Program Studi DIII Akuntansi.
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.
Karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh temuan audit KAP BAMS pada saat
melakukan audit umum untuk laporan keuangan tahun 2015 dimana aset tetap milik
PT. Bahana Tuladan tidak dilakukan penyusutan, dan menyebabkan saldo yang
disajikan pada laporan keuangan menjadi tidak benar.
Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi
berupa pengumpulan data yang dilakukan pada PT Bahana Tuladan. Metode yang
digunakan adalah metode deskriptif kualititatif .
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntani atas
aset tetap yang diterapkan PT. Bahana Tuladan tahun 2015 sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku yakni SAK ETAP 15 untuk indikator pengukuran dan
penurunan nilai aset. Tetapi untuk indikator penyusutan, penghentian dan
pengungkapan aset tetap, sebelumnya PT. Bahana Tuladan belum mengikuti
ketentuan yang berlaku. Namun setelah dilakukan penyesuaian audit oleh KAP
BAMS, maka PT. Bahana Tuladan telah mengikuti ketentuan yang berlaku.
Kata kunci: perlakuan akuntansi, aset tetap, SAK ETAP 15
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ABSTRACT

ACHMAD NOVALDI PUTRA 8323145384. Analysis of Accounting Treatment
on Fixed Assets At PT. Bahana Tuladan Year 2015. Program Studi DIII
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta
This paper is based on the audit findings of KAP BAMS when conducting
a general audit for the financial statements of 2015 in which property and
equipment owned by PT. Bahana Tuladan is not depreciated, and causes the
balance presented in the financial statements to be incorrect.
This paper is written based on the results of interviews and observations
in the form of data collection conducted at PT Bahana Tuladan. The method used
is qualitative descriptive method.
From the results of this study can be concluded that the accounting
treatment of fixed assets applied by PT. Bahana Tuladan in 2015 is in conformity
with the prevailing provisions of SAK ETAP 15 for indicators of measurement and
impairment of assets. But for depreciation, discontinuation and disclosure of fixed
assets, previously PT. Bahana Tuladan has not followed the prevailing regulations.
However, after adjusting the audit by KAP BAMS, PT. Bahana Tuladan has
followed the prevailing provisions.
Keywords: accounting treatment, property, fixed assets, SAK ETAP 15
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