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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengindentifikasi, 

mencatat, mengelompokkan dan menjelaskan kegiatan ekonomi dari suatu 

perusahaan. Menurut Ken et al. (2018), akuntansi merupakan suatu sistem yang 

mengindentifikasi, memproses data akuntansi kegiatan ekonomi suatu bisnis dan 

pada akhirnya menghasilkan suatu laporan finansial yang berguna bagi pemakai 

laporan. Akuntansi memiliki tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna 

bagi pihak yang berkepentingan. Pihak berkepentingan merupakan bagian dari 

internal perusahaan seperti direktur, manajer, dan tenaga kerja perusahaan yang 

berkepentingan atas laporan keuangan tersebut. Pihak eksternal yang 

berkepentingan atas keuangan perusahaan yaitu auditor dan lembaga keuangan 

lainnya. 

 

2.2 Siklus Akuntansi 

Prinsip akuntansi yang bertujuan dalam menyediakan pencatatan untuk 

kegiatan operasional mengenai transaksi yang terjadi pada periode tertentu 

merupakan prosedur dari siklus akuntansi (Kieso, Weygendt, dan Kimmel, 2014). 

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus efisien dan efektif, 

sehingga mempermudah pengguna dalam membaca laporan keuangan. Informasi 

yang diperoleh dalam laporan keuangan bertujuan untuk memudahkan pengguna 

untuk mengambil keputusan. Siklus akuntansi terdapat beberapa bagian antara 

lain, yaitu: 

1. Menganalisis transaksi. 

2. Memasukan transaksi pada jurnal.  

3. Transaksi dalam jurnal diposting dalam general ledger. 

4. Menyusun trial balance sebelum penyesuaian. 

5. Menganalisis transaksi penyesuaian dan membukukannya. 

6. Mempersiapkan worksheet. 

7. Memasukan adjusment  atas transaksi yang terjadi dalam general ledger. 

8. Menyusun trial balance after adjusment. 
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9. Menyusun financial report. 

10. Menyiapkan closing journal kemudian memposting pada general ledger. 

 

2.3 Sistem Pencatatan Akuntansi 

Pencatatan atas transaksi keuangan pada perusahaan memiliki peran 

penting dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan, apabila terjadi 

kesalahan dalam membukukan transaksi tersebut mengakibatkan informasi yang 

terkandung di dalamnya menjadi tidak akurat. Menurut Reeve et al. (2014) 

menyatakan dalam penyajian pendapatan dan beban dapat dikelompokkan ke 

dalam dua kelompok pencatatan akuntasi antara lain: 

1. Basis Akrual (Accrual Basis Of Accounting) 

Menurut Simanjuntak (2010) Akuntansi mencatat dan menyajikan 

laporan keuangan pada saat terjadi transaksi, dan tidak mempedulikan waku 

pembayaran dan pelunasan merupakan prinsip akuntansi yang berbasis akrual. 

Akuntansi berbabis akrual saat pencatatan sesuai dengan terjadinya transaksi, 

sehingga terdapat informasi yang efisien sesuai dengan arus sumber daya yang 

dicatat. 

Menurut International Federation of Accountants (IFAC) terdapat 

kelebihan serta kekurangan dalam penerapan basis akrual, kelebihannya antara 

lain yaitu menghasilkan gambaran atas pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran 

dalam laporan mempunyai relasi dengan penerimaan dan pendapatannya. 

Kekurangan dalam penerapan basis akrual tersebut yaitu akan membuat relavansi 

akuntansi basis akrual tersebut menjadi terbatas pada saat dikaitkan dengan nilai 

historis dan peluang untuk manipulasi keuangan lebih sulit dikendalikan. 

2. Basis Kas (Cash Basis Of Accounting) 

Menurut Rahayu (2014) basis akuntansi yang menyatakan pengaruhnya 

kegiatan ekonomi dan transaksi-transaksi lain yang terjadi pada kas atau setara kas 

diterima atau dikeluarkan. Basis akuntansi digunakan dengan tujuan pengakuan 

pendapatan dan pembiayaan yang terjadi. Pencatatan akuntansi yang diakui 

dengan metode basis kas memiliki kelebihan dan kekurangan antara lain, yaitu: 

a. Kelebihan dalam metode basis kas: 

1. Penerimaan kas diakui sebagai pendapatan. 
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2. Metode basis kas digunakan untuk melakukan pencatatan saat 

terjadinya pendapatan dan pengeluaran. 

3. Penerimaan kas diakui pada saat terjadinya pembayaran atau 

pendapatan. 

4. Beban tidak dapat diakui sampai terjadinya pembayaran secara kas. 

b. Kekurangan dalam metode basis kas: 

1. Besarnya kas yang tersedia tidak dapat dicerminkan dalam metode kas 

basis. 

2. Pencatatan pada metode basis kas diakui saat kas masuk dan kas keluar 

sehingga sulit untuk melakukan pembayaran transaksi yang tertunda. 

3. Perusahaan kesulitan untuk menentukan kebijakan ke depan. 

 

2.4 Unsur-Unsur Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi memiliki unsur yaitu lembar isian yang digunakan 

untuk mencatat jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan 

(Mulyadi, 2010). 

1. Formulir 

Formulir dalam sistem pencatatan akuntansi merupakan dokumen 

tercetak yang digunakan sebagai bukti keterangan atas transaksi yang terjadi. 

Keterangan yang terdapat dalam formulir digunakan sebagai latar pencatatan. 

2. Jurnal 

Jurnal dalam akuntansi bertujuan untuk mencatat, mengelompokan 

tranksaksi yang terjadi sesuai dengan jenisnya dan meringkas keuangan untuk 

membantu usaha dalam pengambilan keputusan. Hasil dari ringkasan keuangan 

tersebut dan dilakukan pemostingan ke dalam buku besar. Jurnal khusus dalam 

akuntansi terdapat beberapa bagian antara lain, yaitu: 

a. Pencatatan atas penerimaan kas yang terjadi merupakan fungsi dari jurnal 

penerimaan kas. 

b. Pencatatan atas pengeluaran kas yang terjadi merupakan fungsi dari 

jurnal pengeluaran kas. 

c. Pencatatan transaksi atas pembelian yang pembayarannya secara kredit 

merupakan fungsi dari jurnal pembelian, sedangkan pembayaran yang 
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dibayarkan secara tunai atas pembelian yang terjadi dimasukkan dalam 

jurnal pengeluaran kas. 

d. Pencatatan transaksi atas penjualan yang pembayarannya secara kredit 

dimasukkan dalam jurnal penjualan, sedangkan penjualan yang 

pembayarannya dibayar secara tunai dimasukkan dalam jurnal 

pengeluaran kas. 

e. Menyesuaikan pembukuan, koreksi transaksi, dan lain sebagainya yang 

tidak bisa direkap dalam jurnal khusus merupakan fungsi dari jurnal 

umum. 

f. Jurnal Penyesuaian berfungsi untuk melakukan penyesuaian terhadap 

transaksi-transaksi khusus dalam penyusunan laporan keuangan. Jenis-

jenis penyesuaian antara lain, sebagai berikut: 

1. Beban dibayar dimuka  (Prepaid Expense) 

Prepaid Expense merupakan perkiraan transaksi dalam pencatatan 

akuntansi yang disebabkan oleh premi yang telah dibayar oleh pihak 

perusahaan untuk periode yang belum dijalani. Jurnal penyesuaian yang 

dibuat yaitu: 

Beban dibayar dimuka xxx 

  Sewa dibayar dimuka  xxx 

2. Beban Penyusutan (Depreciation Expense) 

Depreciation Expense merupakan alokasi harga perolehan aset tetap 

selama usia ekonomis aset tetap secara sistematis dan rasional yang 

memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Penyusutan dilakukan 

untuk mengakui besarnya cost yang telah expired menjadi 

beban (expenses). Jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut: 

Beban Penyusutan xxx 

  Akumulasi penyusutan  xxx 

3. Beban Utang (Accrued Expense) 

Accrued Expense merupakan beban perusahaan yang telah terjadi dari 

awal periode hingga akhir periode, sehinga menimbulkan utang bagi 

perusahaan seperti beban gaji (salary expenses), beban sewa (rent 

expenses) dan beban bunga (interest expenses). Jurnal yang dibuat adalah 
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Beban Gaji  xxx 

  Utang Gaji   xxx 

4. Pendapatan belum diterima (Accrued Revenue) 

Accrued Revenue merupakan hak bagi pihak perusahaan yang belum 

mencatat pendapatan tersebut dan belum menerima uang atas pendapatan 

sehingga menimbulkan piutang bagi pihak perusahaan. Contoh dari 

pendapatan yang belum diterima antara lain, yaitu pendapatan deviden, 

pendapatan bunga, dan pendapatan sewa. Jurnal penyesuaiannya yang 

dibuat adalah 

Piutang xxx 

  Pendapatan diterima dimuka  xxx 

5. Pendapatan diterima dimuka (Unearned Revenue) 

Unearned Revenue berupa uang kas pada saat awal kesepakatan transaksi 

atas pelaksanaan pekerjaan atau jasa yang dilakukan merupakan 

pengertian dari pendapatan diterima dimuka. Contoh dari pendapatan 

diterima dimuka seperti pendapatan sewa diterima dimuka (unearned 

rent revenue), dan pendapatan komisi diterima dimuka. Jurnal 

penyesuaian pendapatan diterima dimuka yang dibuat adalah 

Saat awal periode 

Kas  xxx 

  Pendapatan dtiterima dimuka xxx  

Saat akhir periode : 

Pendapatan  xxx 

  Pendapatan diterima dimuka   xxx 

6. Jurnal Penyesuaian Pemakaian Perlengkapan (Use of Equipment Cost) 

Akun perlengkapan memerlukan penyesuaian karena ada pemakaian. 

Jurnal  penyesuaian atas pemakaian perlengkapan  yang dibuat adalah 

Beban perlengkapan xxx 

  Perlengkapan  xxx  
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3. Buku Besar (General Ledger) 

General Ledger merupakan bagian dalam pengelompokkan nomor-

nomor akun sesuai dengan kriterianya yang bertujuan untuk meringkas 

keuangan  sebelumnya untuk dicatat dalam jurnal. 

4. Buku Pembantu (Subsidiary Ledger) 

Subsidiary Ledger dalam akuntansi bertujuan dalam mengelompokkan 

jenis transaksi yang telah terjadi di perusahaan ke dalam rekening 

pembantu. Buku besar pembantu tersebut terdapat beberapa bagian, 

seperti: 

a. Buku Besar Pembantu Utang (Account Payable Subsidiary) 

Account Payable Subsidiary merupakan kumpulan akun-akun pihak yang 

diutangi atau pihak kreditor oleh pihak perusahaan. Buku pembantu 

tersebut berfungsi dalam mengelompokan utang yang berasal dari faktur 

pembelian dan bukti pengeluaran. 

b. Buku Besar Pembantu Piutang (Account Receivable Subsidiary) 

Account Receivable Subsidiary tersebut dapat membantu perusahaan 

dalam mudah memperoleh informasi tentang adanya piutang yang 

bersangkutan, yang berasal dari bukti penerimaan kas dan penjualan.  

c. Buku besar persediaan  

Buku besar persediaan tersebut berisi informasi mengenai persediaan-

persediaan perusahaan baik mengenai harga atau kuantitas produk. 

5. Laporan 

Laporan merupakan proses akuntansi yang terakhir untuk menghasilkan 

laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan memiliki fungsi 

dalam menggambarkan kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan 

secara benar dan nyata. Laporan keuangan yang dihasilkan antara lain 

yaitu laporan laba rugi, posisi keuangan, perubahan modal , harga pokok 

penjualan, harga pokok produksi, biaya pemasaran, daftar saldo utang, 

dan saldo persediaan. 
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2.5 Elemen-Elemen Laporan Keuangan 

Menurut IAI (2016), elemen akuntansi dalam laporan keuangan antara 

lain, yaitu: 

1. Aset 

Aset adalah sumber daya utama kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. 

Aset merupakan suatu kejadian yang terjadi pada masa lalu yang diharapkan ke 

depannya dapat mendatangkan manfaat ekonomi kepada suatu entitas. Manfaat 

ekonomi suatu aset ke depannya adalah aset potesial untuk memberikan 

kontribusi. 

2. Liabilitas 

Suatu kewajiban yang timbul pada transaksi masa lalu, dimana kewajiban 

tersebut harus dibayarkan, sehingga dapat menyebabkan pengeluaran kas yang 

berasal dari kekayaan perusahaan merupakan definisi liabilitas. Kewajiban yang 

terdapat pada perusahaan dikarenakan transaksi masa lalu dalam menunjang 

kegiatan pokok perusahaan. 

3. Ekuitas 

Ekuitas berasal dari total keseluruhan aset perusahaan dikurangi dengan 

seluruh liabilitas. Suatu perkiraan atas hak residual yang mencerminkan 

kepentingan pemilik usaha atas harta perusahaan merupakan definisi ekuitas.  

4. Pendapatan 

 Setiap tranksaksi keuangan perusahaan yang mengakibatkan kenaikan 

atas aset, penerimaan kas, dan pengeluaran kas yang tidak memiliki hubungan 

terhadap modal merupakan definisi dari pendapatan. Pendapatan dapat berasal 

dari kegiatan penjualan atas jasa atau produk yang dihasilkan dari kegiatan usaha 

yang menyebabkan pemasukan dana bagi perusahaan. 

5. Beban 

Penurunan aset, kenaikan liabilitas dan arus keluar yang dapat 

menyebabkan penurunan ekuitas yang berasal dari distribusi penanaman modal 

merupakan definisi dari beban.  Kegiatan yang mencakup beban terjadi pada saat 

kegiatan aktivitas entitas yang normal dan kerugian. 
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2.6 Jenis Laporan Keuangan 

Menurut SAK EMKM (2016), laporan keuangan bertujuan untuk 

mempersiapkan informasi terkait posisi keuangan beserta kinerja perusahaan yang 

bermanfaat bagi kepentingan pemilik usaha dalam menentukan keputusan. Jenis 

laporan keuangan dalam ilmu akuntansi sebagai berikut:  

1. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menjelaskan mengenai 

kinerja keuangan pada perusahaan di periode tertentu. Laporan laba rugi terdapat 

informasi yang meringkas jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

operasional perusahaan dan dapat mengetahui laba yang diterima selama 

perusahaan beroperasi. 

2. Laporan Perubahan Modal 

Laporan posisi keuangan menunjukkan jumlah aset, liabilitas, dan modal 

perusahaan pada akhir periode. Tujuan laporan ini memberikan informasi penting 

terkait posisi keuangan perusahaan dalam menentukan pengembangan usaha masa 

yang akan datang.  

3. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan menunjukkan jumlah aset, liabilitas, dan modal 

perusahaan pada akhir periode. Tujuan laporan ini memberikan informasi penting 

terkait posisi keuangan perusahaan dalam menentukan pengembangan usaha masa 

yang akan datang.  

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas berfungsi untuk mengetahui perputaran dana selama 

operasional yang terjadi dalam perusahaan, agar perusahaan dapat mengetahui dan 

mengontrol dana yang dimiliki. Laporan arus kas masuk dapat diketahui melalui 

dana yang diperoleh pinjaman dan kegiatan operasional perusahaan. Laporan arus 

kas keluar dapat diketahui dari beban yang dibayarkan perusahaan dalam kegiatan 

operasional maupun investasi. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan dalam laporan keuangan memiliki peran sangat penting bagi 

pengguna dan dapat menjadikan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam 

laporan keuangan dalam memperoleh informasi yang penting dan berguna. 
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Catatan dalam laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi 

yang tidak dapat disajikan pada keempat laporan diatas. 

 

2.7 Sistem Informasi Akuntansi 

Kumpulan dari komponen yang berintegrasi untuk mencapai suatu tujuan 

merupakan definisi dari sistem informasi akuntansi, sedangkan data merupakan 

fakta yang dikelompokkan, dicatat, diolah, dan disimpan oleh sebuah sistem. 

Informasi merupakan data yang dikelola dalam menguraikan suatu peristiwa 

dalam meningkatkan penentuan keputusan (Romney & Steinbart, 2015). 

Komponen dalam sistem informasi terbagi menjadi perangkat lunak, data, 

pengguna, prosedur, teknogi informasi yang digunakan, dan pengendalian 

internal. Komponen yang terkandung bertujuan untuk memudahkan perusahaan 

dalam meningkatkan kedudukan usaha yang dijalankan. 

 

2.8 Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi merupakan struktur data berbasis teknologi 

yang saling berpengaruh dalam pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan 

informasi dalam penentuan keputusan, pengendalian kegiatan operasional 

perusahaan. Komponen-komponen sistem informasi akuntansi antara lain yaitu: 

1. Table 

Table dalam Microsoft Office Access merupakan objek utama dalam 

database yang bertujuan untuk menyimpan data-data sejenis dalam objek tertentu. 

Tabel terdapat kumpulan dari beberapa record dan fields. Record adalah bagian 

dalam tabel yang berisikan data kemudian tersimpan dalam bentuk baris secara 

horizontal, sedangkan Fields merupakan atribut yang dimiliki tabel dalam 

mengelompokan data-data sejenis dalam bentuk kolom secara vertikal. 

2. Form 

Form dalam microsoft office access merupakan sebuah objek database 

yang digunakan untuk mengkontrol proses pemasukan, pemeriksaan, dan 

memperbarui data. Form dapat menampilkan data record secara keseluruhan dan 

dapat juga menambah, mengubah dan menghapus data. 
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3. Query 

Query dalam microsoft office access merupakan sarana dalam 

penyaringan dan menampilkan data yang berasal dari database dengan sesuai 

dengan kriteria dan uurutan. Query merupakan sumber yang digunakan dalam 

menampilkan data pada Report dan Form 

4. Report 

Report merupakan bagian pada sistem yang menampilkan laporan-

laporan hasil dari keseluruhan data yang dibukukan ke dalam sistem.  

Perusahaan menjadi lebih gampang dalam pembuatan laporan yang 

berasal dari tabel maupun query. 

 

2.9 Persediaan (Inventory) 

Inventory adalah bagian dari aset perusahaan yang memiliki peranan 

penting untuk menjalankan operasional usaha. Sistem yang digunakan untuk 

menilai persediaan antara lain, sebagai berikut: 

1. Sistem Periodik 

Sistem periodik melakukan kalkulasi dengan cara menghitungkan fisik 

dalam menentukan berapa jumlah akhir inventory. Metode yang digunakan dalam 

menghitung inventory terdapat tiga cara, antara lain: 

a. Metode FIFO (First In First Out), melakukan kalkulasi inventory dengan 

menentukan inventory yang pertama masuk akan dijual terlebih dahulu, 

sehingga inventory yang masuk terakhir merupakan inventory terakhir. 

Harga pokok barang persediaan yang dijual atau keluar dihitung 

berdasarkan harga awal barang tersebut sesuai dengan jumlah barang 

yang dibeli. 

b. Metode LIFO (Last In First Out), melakukan kalkulasi inventory dengan 

menentukan inventory yang terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu, 

sehingga inventory yang masuk pada awal merupakan persediaan akhir. 

Harga pokok barang persediaan yang dijual atau keluar dihitung 

berdasarkan harga akhir barang tersebut sesuai dengan jumlah barang 

yang dibeli. 
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2. Sistem Pencatatan Perpetual 

Sistem pencatatan perpetual merupakan pencatatan transaksi secara 

langsung pada saat terjadi transaksi, semua jenis akun dapat diketahui secara 

langsung. Seorang akuntan harus menjurnal akun harga pokok dalam transaksi 

penjualan atau pembelian. Jenis persediaan dengan pencatatan perpetual terdapat 

beberapa metode dalam perhitungan yaitu sebagai berikut: 

a. Metode Rata-Rata Bergerak (Moving Average) 

Metode rata-rata bergerak melakukan kalkulasi persediaan barang dagang 

dengan menghitung harga rata-rata setiap pembelian, sedangkan harga pokook 

penjualan setiap barang dagang dihitung berdasarkan harga rata-rata pada saat 

penjualan. 

b. Metode FIFO (First In First Out) 

Metode FIFO mengkalkulasi barang dagang dengan beranggap barang 

yang terlebih dahulu masuk dianggap paling awal untuk dijual. Metode FIFO 

secara perpetual terdapat perbedaan dengan periodik yaitu dalam perhitungan 

harga pokok dilakukan pada saat penjualan. 

c. Metode LIFO (Last In First Out) 

Metode LIFO mengkalkulasi barang dagang dengan beranggap barang 

yang terakhir masuk dianggap paling awal untuk dijual dan harga pokok dihitung 

pada saat terjadi penjualan 

 

2.10 Penyusutan/Depresiasi (Depreciation) 

Aset tetap memiliki nilai yang semakin berkurang dari suatu periode ke 

periode selanjutnya, sehingga nilai aset akan menjadi turun apabila aset tersebut 

sudah digunakan atau dipakai dalam suatu periode. Penyusutan merupakan alokasi 

harga perolehan dari aset tetap karena terdapat penurunan nilai pada aset tetap. 

2.10.1 Faktor-Faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan 

1. Harga Perolehan (Acquisition Cost) 

Harga perolehan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi biaya 

penyusutan. Harga perolehan menjadi dasar perhitungan dari besar depresiasi 
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yang harus dialokasikan pada periode akuntansi. Harga perolehan terdiri dari 

sejumlah uang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap hingga siap digunakan. 

2. Nilai Residu (Salvage Value) 

Nilai residu merupakan taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila 

aset tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian (retirement) aset. Nilai 

residu tidak selalu ada, ada kalanya suatu aset tidak memiliki nilai residu karena 

aset tersebut tidak dijual pada masa penarikannya. Nilai residu ini tidak 

dianjurkan, alangkah baiknya jika aset dapat di daur ulang. 

3. Umur Ekonomis Aset (Economical Life Time) 

Depresiasi atau penyusutan dalam akuntansi adalah penyebaran biaya 

asal suatu aset tetap (bangunan, alat, komputer) selama umur perkiraannya. 

2.10.2 Metode Penyusutan 

Metode penyusutan berguna untuk mengetahui besarnya penyusutan atau 

depresiasi yang terjadi pada aset tetap. Beberapa metode dalam penyusutan aset 

tetap di dalam akutansi antara lain: 

1. Metode Penyusutan Garis Lurus (Straight Line Method) 

Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aset tetap dimana 

beban penyusutan aset tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aset 

tetap tersebut. Metode ini termasuk yang paling sering dipakai. Penerapan 

“Matching Cost Principle”, metode garis lurus digunakan untuk menyusutkan 

aset-aset yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume 

produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor. 

2.  Metode Penyusutan Saldo Menurun Ganda (Double Declining Balance 

Method) 

Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aset tetap ditentukan 

berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang 

bersangkutan. Metode menurun ganda disebut juga metode Double Declining. 

Balance Method, menurut metode ini maka penyusutan aset tetap ditentukan 

berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari harga buku pada tahun yang 

bersangkutan. 
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3. Metode Penyusutan Jumlah Angka Tahun (Sum of The Year Digit 

Method) 

Metode Jumlah Angka Tahun disebut juga sum of the years digit method, 

berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aset tetap tiap 

tahun jumlahnya semakin menurun.  

4. Metode Penyusutan Satuan Jam Kerja (Service Hours Method) 

Metode satuan Jam Kerja atau disebut juga Service Hours Method, 

dengan metode ini, beban penyusutan aset tetap ditetapkan berdasarkan jumlah 

satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. 

5. Metode Penyusutan Satuan Hasil Produksi (Productive Output Method) 

Metode satuan hasil produksi atau disebut Productive Output Method, 

Menurut metode ini beban penyusutan aset tetap ditetapkan berdasarkan jumlah 

satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. 
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