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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Aset biologis adalah aset yang unik, karena satu-satunya aset yang 

mengalami transformasi biologis bahkan setelah aset biologis tersebut 

menghasilkan output. Transformasi biologis terdiri atas proses pertumbuhan, 

produksi, degenerasi, dan prokreasi yang menyebabkan perubahan secara 

kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan hewan dan tumbuhan tersebut. Aset 

biologis dapat menghasilkan aset baru yang terwujud dalam agricultural produce 

atau berupa tambahan aset biologis dalam kelas yang sama. Karena mengalami  

transformasi biologis itu maka diperlukan pengukuran yang dapat menunjukkan 

nilai dari aset tersebut secara wajar sesuai dengan kontribusinya dalam 

menghasilkan aliran keuntungan ekonomis bagi perusahaan (Ridwan, 2011). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumberdaya  alam 

yang melimpah dengan luas lahan agrikultur mencapai 45.000.000 hektar 

(Departemen Pertanian, 2011). Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai 

macam tumbuhan komoditi ekspor, antara lain padi, jagung, kedelai, sayur-

sayuran, cabai, ubi, dan singkong (www.wikipedia.com). Di samping itu, 

Indonesia juga dikenal dengan hasil perkebunannya, antara lain karet, kelapa 

sawit, tembakau, kapas, kopi, dan tebu. Usaha agrikultur yang banyak dilakukan 

para investor di Indonesia adalah usaha perkebunan, banyak sekali perusahaan 

perkebunan yang berada di Indonesia. Luas lahan di Indonesia yang digunakan 

dalam bidang perkebunan juga semakin meningkat. Hal ini terbukti dari data 
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menurut Biro Pusat Statistik 2010 yang menyatakan adanya peningkatan 

penggunaan lahan agrikultur dari tahun 1995 – 2010 (Kiswara, 2012). 

Perusahaan di Indonesia menggunakan PSAK sebagai dasar penyusunan 

laporan keuangannya. Akan tetapi didalam PSAK tersebut belum ada pernyataan 

yang mengatur secara khusus tentang aset biologis mulai dari pengakuan, 

pengukuran, penilaian, serta penyajian dalam laporan keuangan. Meskipun mulai 

2012 PSAK sudah mulai mengadopsi IFRS akan tetapi masih ada 2 IFRS yang 

belum diadopsi PSAK. Salah satunya adalah IAS 41 tahun 2009 Agriculture yang 

mengatur aset biologis. Berdasarkan IAS 41 ayat ke 12, “a biological asset shall 

be measured on initial recognition and at the end of each reporting period at its 

fair value less cost to sell” (sebuah aset biologis harus diukur pada pengakuan 

awal dan pada akhir setiap periode pelaporan dinilai berdasarkan nilai wajar 

dikurangi kos barang terjual). 

Kenyataan tersebut sesuai dengan pernyataan pada IAS 41 ayat ke 17 yang 

berbunyi “if an active market exists for a biological asset or agricultural produce, 

in it’s present location and condition, the quoted price in that market is the 

appropriate basis for determining the fair value of the asset” (jika pasar aktif 

tersedia  untuk aset biologis atau produk agrikultur di lokasi itu dan kondisi saat 

ini , harga di pasar itu adalah dasar yang tepat untuk menentukan nilai wajar aset 

tersebut). Sedangkan di Indonesia aset biologis masih digolongkan dengan aset 

tetap yang diatur dalam PSAK 16 (Aset Tetap), alasan belum diadopsinya IAS 41 

adalah penggunaan metode nilai wajar dalam proses penilaiannya. Sedangkan 

PSAK 16 menggunakan metode harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 
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Dilihat dari karakteristiknya, perbedaan mendasar antara aset biologis dengan aset 

tetap adalah aset tetap tidak mengalami transformasi biologis seperti 

pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi.  

Kiswara (2012) menyatakan bahwa dalam penentuan nilai wajar yang 

digunakan PT. SAMPOERNA AGRO Tbk sudah menerapkan metode nilai wajar 

berdasarkan IAS 41, yaitu menggunakan harga yang berlaku saat itu (harga spot). 

Hal ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Jika nilai 

wajar tidak dapat diukur secara andal, maka nilai wajar diukur berdasarkan biaya 

dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai/nilai wajar 

dikurangi estimasi kos barang terjual. Sedangkan penelitian Ridwan (2011), 

menyatakan bahwa aset biologis berupa tanaman perkebunan pada PTPN XIV 

(Persero) diukur berdasarkan harga perolehannya karena didasarkan pada 

pertimbangan bahwa nilai ini lebih terukur sehingga mampu memberikan 

informasi yang lebih andal. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi 

aset biologis pada perusahaan Kusuma Agrowisata yang sebagian besar asetnya 

merupakan asset biologis berupa pohon apel, karena di Indonesia belum ada 

pernyataan atau standar yang mengatur tentang aset biologis secara khusus, 

sehingga belum ada standar yang mengatur tentang bagaimana informasi yang 

dihasilkan perusahaan mengenai aset biologis dapat menjadi informasi yang andal 

dan relevan dalam pengambilan keputusan bisnis. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis pada perusahaan Kusuma 

Agrowisata berdasarkan dengan IAS 41 Agriculture? 

C. Batasan Masalah 

Kusuma Agrowisata memiliki aset perkebunan seluas 27,9 hektar, yang 

terbagi atas tanaman apel, jambu, jeruk, kopi, buah naga serta strawberi. Adapun 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah aset biologis yang diteliti merupakan 

aset berupa pohon apel yang dimiliki oleh perusahaan Kusuma Agrowisata. 

Karena lebih dari 50% aset biologis yang dimiliki perusahaan merupakan pohon 

apel. Selain itu, tanaman apel, jeruk, kopi, dan jambu tergolong aset biologis 

bawaan atau pengusung (bearer biological asset) dimana hewan atau tumbuhan 

yang menghasilkan produk agrikultur. Akan tetapi aset ini tidak menghasilkan 

produk utama dari agrikultur, namun dapat menghasilkan produk sendiri. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengevaluasi perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan, pengukuran, penilaian 

serta penyajian aset biologis yang diterapkan pada perusahaan Kusuma 

Agrowisata berdasarkan dengan IAS 41 Agriculture. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, sehingga manfaat dari penelitian ini antara lain : 
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1. Bagi perusahaan Kusuma Agrowisata 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan pengevaluasian dalam 

penyempurnaan proses pencatatan akuntansi tentang aset biologis agar 

laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan semakin baik serta lebih 

relevan. 

2. Bagi pihak lain 

Dapat dijadikan referensi sebagai bahan perbandingan bagi pihak lain 

yang tertarik melakukan penelitian sejenis. 


