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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan industri di Indonesia begitu pesat dan kompetitif, sehingga 

pembangunan industri dituntut untuk mempersiapkan diri dalam persaingan yang 

ketat. Dengan persaingan yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk 

berinisiatif dalam melakukan inovasi produk secara terus menerus guna menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. Sehingga semakin banyak perusahaan yang 

muncul dengan menawarkan produk-produk yang berkualitas dan lebih unggul.  

Dalam sektor ekonomi juga bertransformasi dari production economy (p-

economy) yang penggunaan pengetahuan sebagai faktor produksi sangat sedikit 

dan faktor produksi utamanya adalah modal fisik seperti tanah, tenaga kerja, uang, 

mesin, dll menjadi knowledge economy (k-economy) yang investasi terbesar yang 

dilakukan merupakan investasi dalam bentuk pengetahuan, modal intelektual, dan 

aset tak berwujud. Seiring dengan perubahan ekonomi yang memiliki karakteristik 

ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dengan penerapan manajemen 

pengetahuan, maka kemakmuran suatu perusahaan akan bergantung pada suatu 

penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri(Panggabean, 

2013). 

Aset merupakan salah satu faktor penunjang dalam kegiatanoperasional atau 

produksi dalam suatu perusahaan. Aset yang dimiliki olehperusahaan memiliki 

jenis yang berbeda-beda yaitu aset tetap, aset lancar danaset takberwujud. Aset-
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aset tersebut dicatat dalam laporan keuangan sesuaidengan standar yang berlaku 

pada saat itu. 

Aset takberwujud merupakan aset non-moneter yang tidak mempunyai 

wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Aset takberwujud dapat mengalami 

amortisasi dikarenakan memiliki umur masa manfaat. Dengan memiliki umur 

masa manfaat ini perusahaan memiliki perlakuan yang berbeda atas aset tersebut 

dalam pencatatan di laporan keuangan. 

Perusahaan yang memiliki aset takberwujud harusnya menerapkan PSAK 

No. 19 karena PSAK No.19 mengatur mengenai nilai tercatat aset takberwujud, 

menggambarkankinerja perusahaan dan menentukan pengungkapan yang harus 

dilakukan bagi aset takberwujud. Oleh karena itu informasi keuangan ini sangat 

dibutuhkan oleh berbagai pihak terkait, contohnya sebagai kriteria 

dalampengambilan keputusan. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2009),Entitas sering kali mengeluarkan sumber 

daya maupun menciptakan liabilitas dalamperolehan, pengembangan, 

pemeliharaan atau peningkatan sumber daya takberwujud, seperti ilmu 

pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, 

lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang 

(termasuk merek produk dan judul publisitas). Contoh umum lainnya: piranti 

lunak komputer, paten, hak cipta, film, daftar pelanggan, hak pelayanan jaminan,  

kuota impor, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan 

pelanggan, pangsa pasar dan hak pemasaran. 
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Aset takberwujud telah menjadi isu dalam memperkuat posisi kompetitif 

perusahaan dan dalam mencapai tujuannya. Tujuan perusahaan adalah 

mengoptimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan tercermin dari harga 

sahamnya, semakin meningkatnya perbedaan antara harga saham dengan nilai 

buku aktiva yang dimliki perusahaan menunjukkan adanya unexplained 

value(Hadiwijaya, 2013). 

Meskipun aset takberwujud telah disajikan dalam laporan keuangan, namun 

masih ada unexplained value yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. 

Unexplained value tersebut biasanya berasal dari aset takberwujud yang 

dihasilkan secara internal oleh perusahaan. Salah satu penyebab adanya 

unexplained value adalah ketidak konsistenan standar akuntansi terkait 

pengukuran dan pelaporan aset takberwujud dalam laporan keuangan(Borgia, 

2007). Salah satu contohnya adalah ketidak jelasan perlakuan aset takberwujud 

baik yang dihasilkan secara internal maupun dari kombinasi bisnis (merger atau 

akuisisi) apakah akan dikapitalisasi atau dibebankan. Oleh karena itu, aset 

takberwujud perlu dilaporkan dalam neraca untuk menyediakan informasi 

akuntansi yang relevan mengenai nilai perusahaan yang sesungguhnya. 

Salah satu contoh adanya unexplained value adalah nilai software yang 

disajikan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai aset takberwujud 

yang sebenarnya. Unexplained value tersebut berupa pengeluaran saat proses 

menghasilkan software, yang mungkin lebih besar daripada nilai software yang 

diakui dalam laporan keuangan, namun nilai tersebut tidak diakumulasikan dalam 
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nilai software. Hal tersebut dapat mendistorsi pengukuran pendapatan perusahaan 

dan penilaian perusahaan (Borgia, 2007). 

Dalam kenyataannya banyak perusahaan yang aset takberwujudnya tidak 

sesuai dengan PSAK No. 19. Terbukti dengan adanya hasil penelitian Ballester et 

al. (2003), Kapitalisasi biaya riset dan pengembangan selalu menjadi isu akuntansi 

yang kontroversial. Para pendukung hasil laporan kapitalisasi menunjukkan 

bahwa riset dan pengembangan adalah aset berumur panjang yang mempengaruhi 

profitabilitas masa depan. Produk-produk yang dihasilkan oleh divisi riset dan 

pengembangan akan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Aset yang 

memiliki masa manfaat yang panjang akan meningkatkan laba yang diperoleh 

perusahaan. Produk yang dihasilkan dapat  memenuhi selera pasar maka laba yang 

diperoleh akan melebihi biaya yang telah dikeluarkan dalam pembuatan produk. 

Panggabean (2013),mengenai akuntansi atas aset tidakberwujud beserta 

dampak globalisasi dan iptek terhadapnya. Hasilnya Indikator yang spesifik harus 

dapat memenuhi tiga kriteria untuk memastikan kegunaan yang maksimal. 

Pertama, mereka seharusnya kuantitatif. Aspek-aspek kualitatif dari value chain 

(seperti praktik-praktik kerja pegawai) dapat disediakan dalam pengungkapan 

tambahan. Kedua, mereka seharusnya terstandarisasi. Ketiga, dan yang terpenting, 

dapat diperkuat dengan bukti-bukti empiris yang relevan bagi pengguna 

(umumnya dengan membentuk suatu asosiasi statistik yang signifikan antara 

ukuran dan indikator dari nilai perusahaan seperti return saham dan peningkatan 

produktivitas). 
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Soraya dan Syafruddin (2013),untuk menguji pengaruh nilai aset 

takberwujuddan penelitian dan pengembangan nilai pasar perusahaan.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai aktiva takberwujud dan penelitian dan 

pengembangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai pasar 

perusahaan (CMV), dan nilai aset takberwujud pada tahun 2009 dan 2010 

berbeda. 

Angeline (2013), penelitian ini akan menjabarkan mengenai analisis 

penerapan standar akuntansi untuk aset takberwujud pada perusahaan yang berada 

di Indonesia dan Singapura.  Hasil penelitian menyimpulan bahwa perusahaan-

perusahaan di Singapura lebih banyak yang menerapkan standar daripada 

Indonesia, sehingga Indonesia perlu melakukan peningkatan terhadap kualitas 

laporan keuangan mereka menjadi lebih baik. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mencakup evaluasi penerapan 

PSAK No. 19 tentang aset takberwujud. Objek yang diteliti yaitu perusahaan 

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) PT.INKA (Persero) Jalan Yos Sudarso No. 

71 Madiun, Provinsi Jawa Timur Indonesia. Alasan pemilihan objek tersebut 

karena penelitian ini ingin membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan 

dan kebijakan perusahaan terkait dengan penerapan PSAK No. 19. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlakuan akuntansi atas aset takberwujud pada PT Industri Kereta 

Api (PERSERO) Kota Madiun ? 
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2. Bagaimana penerapan PSAK No. 19 tentang aset takberwujudpada PT Industri 

Kereta Api (PERSERO) Kota Madiun ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi atas aset takberwujud pada PT 

Industri Kereta Api (PERSERO) Kota Madiun. 

2. Untuk mengevaluasipenerapan PSAK No.19 tentang aset takberwujud pada PT 

Industri Kereta Api (PERSERO) Kota Madiun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihakperusahaan, dan peneliti selanjutnya. Antara lain: 

a. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan masukan untuk perbaikan pihak perusahaan dalam 

penyusunan laporan keuangan dan sebagai bahan pertimbangan pihak perusahaan 

dalam pengambilan keputusan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait 

dengan penerapan PSAK No. 19 tentang aset takberwujud pada PT Industri 

Kereta Api (PERSERO) Kota Madiun. 

 

 


