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ABSTRAK

IBRYANDANU PRATAMA. 2012. 8323097663. Analisis Konvergensi IFRS

atas PSAK 16 Terhadap Penyusutan Aset Tetap pada PT Multi Terminal

Indonesia. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas

Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan

penghitungan penyusutan aset tetap yang terjadi pada PT Multi Terminal

Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan

wawancara.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perubahan yang terjadi

karena adaptasi PSAK 16 yang sudah konvergensi IFRS mempengaruhi

bagaimana penghitungan penyusutan aset tetap pada PT Multi Terminal

Indonesia. Secara keseluruhan, PT Multi Terminal Indonesia telah

beradaptasi dengan PSAK 16 terkini walaupun belum sepenuhnya

menerapkan.

Kata kunci : PSAK 16, IFRS, Penyusutan aset tetap
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ABSTRACT

IBRYANDANU PRATAMA. 2012. 8323097663. Analysis of IFRS

Convergence Into SFAS No.16 Affection To Fixed Assets Depreciation  in PT

Multi Terminal Indonesia . Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi.

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.

The objective of this research is to measuring the changes on Fixed

Assets Depreciation calculation in PT Multi Terminal Indonesia. The method

used in this research is Descriptive Analysis with observation and interview

data collection method.

From this research can be known that the changes are happened

because of adaptation from convergenced IFRS into SFAS No.16 which is

affecting the Fixed Assets Depreciation calculation on PT Multi Terminal

Indonesia. Overall, PT Multi Terminal Indonesia has been adapted to SFAS

No.16 even if it is not fully adapted.
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