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ABSTRAK 

 

 Eko Rono Prasetio. 2012. 8323088222. Perbandingan Penerapan 

Metode Aktiva Tetap Berwujud Terhadap Laporan Keuangan. Program 

Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Jakarta.  

 

Akuntansi aktiva tetap merupakan salah satu masalah yang perlu 

mendapatkan perhatian manajemen dalam menunjang segala aktivitas unit. 

Untuk itu diperlukan ketelitian serta prosedur pencatatan yang memadai dari 

cara memperolehnya, pengakuan nilai, pengeluaran untuk merawatnya 

sampai pada penyusutannya. Metode penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan melihat perbandingan metode penyusutan aktiva 

tetap berwujud dan disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan 

secara singkat. 

 

 Karya ilmiah ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh setiap 

metode penyusutan aktiva tetap terhadap laporan keuangan perusahaan. 

Karena dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, sangat diperlukan 

adanya ketelitian dari pihak perusahaan untuk menerapkan perhitungan 

penyusutan aktiva tetap yang tepat bagi perusahaan. Hal itu disebabkan 

akuntansi aktiva tetap merupakan salah satu komponen yang penting 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasi perusahaan sehingga dapat 

diperoleh nilai tambah yang mampu mendukung laporan keuangan unit 

usaha. 

 

Kata Kunci: metode penyusutan aktiva tetap, laporan keuangan. 
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ABSTRACT 

 

 Eko Rono Prasetio. 2012. 8323088222. A Comparison of Depreciation 

Method Applied of Tangible Fixed Assets. Accounting Diploma Course. 

Accounting Department. Faculty of Economics.  

 

Accounting for fixed asset is one issue that needs to get 

management’s attention in supporting all the activities of business units. It 

required accounting and recording procedures of how to obtain adequate, 

recognition of the value, spending on care for the depreciation. Companies 

also need to consider the case of depreciation in the economic value of fixed 

assets owned. 

 

 This paper aims to see the influence of different methods of 

depreciation of fixed asset from the company’s financial statements. Because 

in order to achieve the company target, the company most be able to applied 

a correct depreciation method on their fixed assets. This matter caused by 

plant asset accountancy represent one of the component which so important 

to be used to execute activity of company operation so that can be obtained 

by added value capable to support business unit financial statement. 

 

Keyword: method decrease of plant asset, financial statement. 
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