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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Penelitian Terdahulu 

Ridwan (2011), menyatakan bahwa aset biologis PT Perkebunan Nusantara 

XIV dinilai berdasarkan harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi 

penyusutan karena didasarkan pada pertimbangan bahwa nilai ini lebih terukur 

sehingga mampu memberikan informasi yang lebih andal. Pengukuran serta 

penilaian aset biologis berdasarkan IAS 41 mampu memberikan informasi yang 

relevan tentang aset biologis karena aset biologis telah diukur berdasarkan nilai 

wajarnya, akan tetapi dasar dari pengukuran dan penilaian nilai wajar lebih 

banyak menggunakan estimasi atau perkiraan yang sulit untuk diukur 

keandalannya. Hal ini merupakan kelemahan dari pengukuran maupun penilaian 

aset berdasarkan nilai wajar. 

Putri (2013), mendeskripsikan bahwa PT. Astra Agro Lestari, Tbk secara 

umum telah menerapkan IAS 41 dalam mengakui, mengukur, maupun menilai 

aset biologisnya. Beberapa hal yang diatur dalam IAS 41 telah diterapkan oleh 

perusahaan seperti penetapan nilai wajar dan pengakuan keuntungan atau 

kerugian. Akan tetapi dalam pelaporannya, perusahaan masih belum 

mengelompokkan aset biologis yang dimiliki berdasarkan umur, luas lahan, dan 

produktivitasnya sesuai yang dijelaskan dalam IAS 41. 

Rukmalasari (2012), membandingkan perlakuan akuntansi aset biologis 

perusahaan di Indonesia yang belum mengadopsi IAS 41 dengan perlakuan 

akuntansi aset biologis perusahaan di Australia yang sudah mengadopsi IAS 41 
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dalam pengakuan, pengukuran, dan penilaian aset biologisnya. Kesimpulan dari 

penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan metode pengakuan, 

pengukuran, serta penilaian aset biologis di Indonesia yang belum menerapkan 

IAS 41 Agriculture dan metode pengakuan dan pengukuran aset biologis di 

Australia yang sudah menerapkan IAS 41 Agriculture disertai faktor-faktor yang 

mempengaruhi belum diadopsinya IAS 41 Agriculture di Indonesia. 

Kiswara (2012), mendeskripsikan dampak dari penerapan IAS 41 terhadap 

penyajian laporan keuangan yang terkait dengan aktivitas agriculture pada 

perusahaan PT. Sampoerna Agro Tbk, serta mengetahui cara atau metode 

pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan elemen – elemen laporan 

keuangan perusahaan setelah menerapkan IAS 41. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah dalam pengakuan nilai wajar yang digunakan, perusahaan 

sudah menerapkan nilai wajar berdasarkan IAS 41 yaitu menggunakan harga yang 

berlaku saat itu (harga spot). Hal ini dijelaskan dalam catatan atas laporan 

keuangan. 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. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. International Accounting Standard (IAS) 41 

International Accounting Standard (IAS) 41 Agriculture Asset atau Standar 

Akuntansi Internasional 41 Pertanian bertujuan untuk mengatur perlakuan 

akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan kegiatan pertanian. IAS 41 

dibuat atau diterbitkan oleh International Accounting Standard Commite (IASC) 
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pada bulan Februari tahun 2001, dan kemudian International Accounting 

Standard Boards (IASB) mengambil alih fungsi dari IASC pada 1 April 2001 

Standar ini mengatur perlakuan akuntansi, penyajian laporan keuangan, dan 

pengungkapan yang berhubungan dengan kegiatan agrikultur yang tidak tercakup 

dalam standar lain. IAS 41 mengatur perlakuan akuntansi untuk aset biologis 

selama periode pertumbuhan, degenerasi, produksi, prokreasi, dan pengukuran 

awal hasil pertanian pada titik panen (Widyastuti, 2012). 

2. Aset 

Aset merupakan salah satu elemen dalam laporan posisi keuagan entitas yang 

menampilkan sisi sumber daya yang dimiliki oleh entitas dan digunakan dalam 

kegiatan bisnis entitas tersebut. Aset entitas dapat diperoleh melalui dana yang 

berasal dari internal entitas dan eksternal entitas. Berikut ini beberapa pengertian 

mengenani aset dari berbagai literatur: 

Pengertian aset menurut SAK ETAP (2009:6) adalah: 

“Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa 

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan 

diperoleh entitas.” 

Pengertian di atas digunakan sebagai pedoman dalam pemahaman mengenai aset 

di Indonesia. Pengertian aset menurut SAK ETAP ini selaras dengan pengertian 

aset menurut International Financial Reporting Standard (IFRS). 

Sedangkan menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) yang 

dikutip dari Kieso (2010:180), pengertian aset adalah: 
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“Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a 

particular entity as a result of transactions or event” (Aset adalah kemungkinan 

manfaat ekonomi dimasa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas 

tertentu sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu). 

a. Karakteristik Aset 

Pengertian mengenai aset dari sejumlah sumber di atas mengarah pada 

beberapa karakteristik tentang aset. Karakteristik yang melekat pada akun aset 

dalam laporan keuangan ini membedakan akun aset dengan akun lain muncul 

dalam laporan keuangan. Beberapa karakteristik mengenai aset menurut Kieso, 

(2010:181) adalah: 

1) Aset merupakan hasil dari transaksi ekonomi entitas yang dilakukan di 

masa lalu. 

2) Aset merupakan sumber daya yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan 

kendali manajemen entitas 

3) Aset digunakan oleh entitas untuk melaksanakan kegiatan operasional 

bisnis entitas untuk bisa menghasilkan pendapatan atau manfaat bagi 

entitas di masa mendatang 

b. Klasifikasi Aset 

Secara garis besar, aset diklasifikasikan sebagai aset lancar (current assets) 

dan aset tidak lancar atau non current assets (PSAK No. 1, 2009: 18). Namun, 

jika dilakukan pengklasifikasian dengan lebih rinci maka aset terbagi dalam 

klasifikasi, yaitu: aset tetap, property investasi, aset tidak berwujud, aset 
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keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang 

dagang, piutang lainnya, kas dan setara kas. 

Aset lancar merupakan aset yang berupa kas dan aset lainnya yang 

diharapkan akan dapat diubah menjadi kas, atau dikonsumsi dalam satu tahun atau 

dalam satu siklus operasi, tergantung mana yang paling lama (Kieso, 2010:181). 

Akun turunan dari kelompok aset lancar adalah kas dan setara kas, investasi 

jangka pendek, piutang usaha, persediaan, dan beban yang telah dibayar di muka. 

Kelompok aset lancar dalam penyajiannya di laporan keuangan disajikan 

berurutan dari akun yang memiliki likuiditas paling tinggi ke likuiditas paling 

rendah. 

Akun turunan aset lancar yang kedua adalah akun investasi jangka panjang. 

Akun ini merupakan akun tempat di mana entitas bisa menampilkan beragam 

bentuk investasi entitas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai investasi jangka 

pendek. Umumnya, bentuk investasi jangka panjang berupa (Kieso, 2010:184) : 

1) Investasi dalam sekuritas atau surat berharga seperti : saham, obligasi, atau 

wesel tagih jangka panjang. 

2) Investasi dalam bentuk aset tidak berwujud yang tidak digunakan dalam 

operasional utama entitas, seperti : tanah. 

3) Investasi yang ditempatkan dalam beberapa jenis dana khusus seperti : dana 

pensiun, dana pengembangan investasi lahan, dan lain sebagainya. 

4) Investasi kepada entitas afiliasi atau bukan afiliasi. 

Selanjutnya, untuk kelompok akun aset tetap, merupakan kelompok akun 

yang terdiri dari rincian aset entitas berupa aset berwujud yang memiliki umur 
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ekonomis lebih dari satu tahun. Aset yang masuk dalam kelompok ini digunakan 

oleh entitas dalam kegiatan operasional bisnisnya, sehingga entitas wajib 

membuat alokasi penyusutan untuk masing-masing aset yang ada di kelompok 

akun ini. Penyusutan ini dilakukan per thaun dengan metode yang diperbolehkan 

dalam standar akutansi keuangan. 

Aset tidak berwujud adalah aset entitas yang tidak memiliki substansi fisik 

dan umur ekonomisnya lebih dari satu tahun. Aset tidak berwujud meliputi : hak 

paten, goodwill, hak cipta, merek dagang, dan lain-lain. Entias juga wajib 

mengalokasikan penyusutan untuk masing-masing aset tidak berwujud. 

Akun turunan dari aset yang terakhir adalah akun aset lain-lain. Secara 

umum, akun ini terdiri dari aset entitas yang tidak dapat dimasukkan dalam 

keempat klasifikasi aset yang sebelumnya. Aset lain-lain ini antara lain terdiri 

dari: peralatan yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasional entitas, pajak 

tangguhan, kas yang dibatasi penggunaannya, dan lain-lain yang sesuai dengan 

kondisi entitas masing-masing. 

1) Penyusutan Aset 

Entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan 

akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap 

dalam kelompok yang sama. 

a) Model Biaya 

Setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan 

dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai 

aset. Penyusutan suatu aset ditentukan setelah mengurangi nilai 
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residualnya. Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk 

mangalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu 

aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode 

garis lurus, saldo menurun, dan metode jumlah unit. 

b) Model Revaluasi 

Setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat 

diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai 

wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan 

akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. 

Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler 

untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara 

material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar 

pada akhir periode pelaporan. 

3. Aset Biologis 

Aset biologis adalah salah satu aset dari aktivitas agrikultural. Aset biologis 

didefinisikan sebagai tanaman hidup pertanian maupun perkebunan dan hewan 

ternak yang diolah dan dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan agar perusahaan 

mendapatkan keuntungan. “Biological asset is a living animal or plant (IAS 41, 

2009)”. Apabila dikaitkan dengan karakteristik yang dimiliki oleh aset, maka aset 

biologis dapat dijabarkan sebagai tanaman, pertanian atau hewan ternak yang 

dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari kegiatan masa lalu (Ridwan, 2011). 

a. Kategori Aset Biologis 

Menurut Putri (2013) Aset biologis dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: 
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1) Aset biologis yang dapat dikonsumsi (consumable biological asset) yakni 

dimana tumbuhan dan hewan itu sendiri turut dipanen sebagai hasil 

pertanian atau dijual sebagai aset biologis. 

2) Aset biologis pengusung atau bawaan (bearer biological asset) dimana 

hewan atau tumbuhan yang menghasilkan produk agricultural. Akan tetapi 

aset ini tidak menghasilkan produk utama dari agrikultur, namun dapat 

menghasilkan sendiri. Seperti contoh pohon anggur yang dipanen buahnya, 

dan susu yang diproduksi oleh ternak (IAS 41:44). 

b. Transformasi Aset Biologis 

Menurut Ridwan (2013) transformasi aset biologis merupakan proses 

pertumbuhan, degenerasi, produksi, serta prokreasi yang disebabkan perubahan 

kualitatif dan kuantitatif pada makhluk hidup dan menghasilkan aset baru dalam 

bentuk produk agrikultur atau aset biologis sejenis. 

Transformasi biologis menghasilkan beberapa tipe outcome, yaitu: 

1) Perubahan aset melalui: pertumbuhan (peningkatan dalam kuantitas atau 

perbaikan kualitas dari aset biologis), degenerasi (penurunan nilai dalam 

kuantitas atau deteriorasi dalam kualitas dari aset biologis), atau prokreasi 

(hasil dari penambahan aset biologis). 

2) Produksi produk agrikultur misalnya, daun teh, wol, susu, dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan masa manfaat atau jangka waktu transformasi aset biologisnya, 

aset biologis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 
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1) Aset biologis jangka pendek, yaitu aset biologis yang masa manfaat atau 

masa transformasinya hanya kurang dari 1 tahun. Contoh: tanaman/hewan 

yang dapat dipanen atau dijual pada tahun pertama atau kedua setelah 

pembibitan seperti ayam, ikan, padi, jagung, dan lain sebagainya. 

2) Aset biologis jangka panjang, yaitu aset biologis yang memiliki masa 

manfaat atau masa transformasi lebih dari 1 tahun. Contoh: tanaman atau 

hewan yang dapat dipanen atau dijual lebih dari 1 tahun atau aset biologis 

yang bisa menghasilkan produk agrikultur yang lebih dari jangka waktu 1 

tahun seperti tanaman penghasil buah (apel, jeruk, sawit, dll.) atau hewan 

ternak (sapi, kuda, kambing, dll). 

3. Pengakuan Aset Biologis 

Menurut Farida (2011) agar dapat diakui sebagai aset biologis, hewan dan 

tumbuhan ini harus memenuhi seluruh kriteria dari aset biologis, yaitu:  

1) perusahaan mengendalikan aset sebagai akibat dari kejadian di masa lalu.  

2) memiliki kemungkinan bahwa manfaat ekonomis di masa yang akan 

datang yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke perusahaan. 

3) nilai wajar atau biaya dari aset dapat diukur dengan andal (IAS 41:10). 

Pada industri perkebunan yang menghasilkan pendapatan dari aset biologis, 

perusahaan harus mengakui aset biologis tersebut ke dalam neraca dan pendapatan 

pada laporan laba rugi. Berdasarkan (IAS 41 : 12) pengakuan awal aset biologis 

harus diukur berdasarkan nilai wajar diperkirakan dikurangi biaya penjualan (nilai 

realisasi bersih) pada saat panen, kecuali jika nilai wajar tidak dapat diukur secara 

andal, apabila hal ini terjadi maka aset biologis harus diukur dengan cara biaya-
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biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. 

Setelah nilai wajar seperti aset biologis menjadi andal terukur, suatu entitas harus 

mengukurnya pada nilai wajar yang dikurangi biaya untuk penjualan (IAS 41:30). 

4. Standar Akuntansi 

Standar akuntansi keuangan merupakan kerangka acuan dalam prosedur yang 

berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Standar ini diperlukan untuk 

menyamakan prosedur dalam segala hal terkait dengan pelaporan keuangan agar 

laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas bisa diperbandingkan dan dianalisis 

untuk kepentingan para pengguna laporan keuangan. Implementasi dari standar 

akuntansi keuangan sifatnya mengikat supaya laporan keuangan tersebut terhindar 

dari penyajian yang bias. 

Di Indonesia, standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yang mulai dipergunakan sejak tahun 1994. 

Sedangkan standar akuntansi keuangan yang saat ini berlaku secara internasional 

adalah International Financial Reporting Standard (IFRS). Saat ini indonesia 

sudah mulai melakukan konvergensi SAK kepada IFRS. Entitas yang harus 

melakukan konvergensi IFRS di Indonesia adalah entitas yang sudah go public. 

Sedangkan untuk entitas yang belum go public diberikan pilihan untuk 

menerapkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau beralih 

menerapkan SAK Konvergensi IFRS dengan catatan jika sudah memilih untuk 

menerapkan SAK yang konvergensi IFRS maka entitas tersebut harus konsisten 

dalam penerapannya dan tidak boleh kembali lagi menerapkan SAK ETAP. 
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a. Standar Akuntansi Keuangan untuk Industri Perkebunan 

Standar akuntansi lain yang relevan dengan perlakuan akuntansi aset biologis 

pada industri perkebunan dapat berupa pedoman teknis dalam berbagai bentuk, 

yaitu : pedoman akuntansi perkebunan BUMN berbasis IFRS yang dikeluarkan 

oleh PTPN I-IV dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2008, PSAK No.14 

Revisi 2008 tentang Persediaan, PSAK No.16 Revisi tentang Aset Tetap, IAS 41 

tentang Agricultural Asset, dan PSAK No.48 Revisi tentang Penurunan Nilai 

Aset. 

1) Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN Tahun 2008 

Kebutuhan akan adanya pedoman akuntansi yang secara detail membahas 

mengenai akuntansi perkebunan dan juga tuntutan keadaan global yang 

mengharuskan adopsi terhadap IFRS membuat PTPN I-IV bersama IAI 

menyusun sebuah pedoman akuntansi perkebunan BUMN berbasis IFRS. 

Pedoman akuntansi ini memang bukan merupakan produk langsung dari 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari IAI (DSAK-IAI) karena produk 

langsung dari DSAK-IAI adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK). Pedoman akuntansi ini merupakan produk dari regulator dan asosiasi 

industri yang bersangkutan. 

Terkait dengan perlakuan akuntansi atas aset biologis, dalam pedoman ini 

yang dapat dijadikan acuan adalah penjelasan pada bagian aset persediaan dan 

aset tanaman tahunan. Persediaan menurut Pedoman Akuntansi BUMN 

(2011:47) adalah: 

a) Aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 
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b) Aset dalam proses produksi 

c) Aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk 

digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi, dan 

mendukung kegiatan administratif 

Dasar pengaturan yang digunakan terkait dengan persediaan ini 

menggunakan PSAK 14. Akun persediaan menampung beberapa jenis 

persediaan yaitu hasil tanman, barang dalam proses, bahan baku, bahan 

pelengkap (Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN, 2011:47). Persediaan 

hasil tanaman yang dimaksud dapat berupa buah atau inti kelapa sawit, hasil 

sadapan karet, teh, dan lain-lain. 

Selain pada unsur akun persediaan, bagian lain dari pedoman ini yang 

relevan dari penelitian ini adalah mengenai aset tanaman tahunan. Berdasarkan 

PAP BUMN (2011:94) aset tanaman tahunan adalah aset tanaman perkebunan 

yang terdiri dari tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman telah 

menghasilkan (TM). Dasar pengaturan untuk tanaman tahunan adalah PSAK 

16 mengenai aset tetap dan PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset. 

Proses yang dilalui untuk menjadi aset tanaman tahunan adalah dari 

pembibitan sampai dengan menjadi tanaman telah menghasilkan (proses dari 

TBM menjadi TM) dan dari tanaman telah menghasilkan sampai dengan 

dihentikan pengakuannya, misalnya ditebang atau diganti dengan tanaman lain 

(PAP BUMN, 2011:94). 
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Terkait dengan pengakuan biaya perolehan aset biologis berupa tanaman 

tahunan, maka hal ini dapat diklasifikasikan atas biaya TBM, biaya TM, dan 

biaya untuk penyulaman atas tanaman yang rusak. 

Menurut PAP BUMN (2011:93) biaya yang diakui sebagai bagian dari 

TBM (biaya perolehan awal) yaitu:  

a) Biaya input : harga perolehan bibit dan biaya lainnya yang dikeluarkan 

entitas sampai dengan bibit siap tanam 

b) Biaya proses: biaya yang dikeluarkan setelah biaya input sampai 

menjadi bibit tanaman berikutnya yang terdiri dari biaya tenaga kerja 

langsung di unit atau di kebun untuk pemeliharaan TBM dan biaya 

lainnya yang terjadi seperti biaya penyiapan lahan (land clearing), 

biaya handling dan pengangkutan bibit tanaman, biaya penanaman, 

pemupukan, pemeliharaan, biaya pengujian aset tanaman tahunan, dan 

biaya komisi profesional yang menangani aset tanaman. 

Terkait dengan biaya penyulaman atau penyisipan dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode pendekatan areal dan pendekatan per pohon. Dalam 

metode pendekatan areal, biaya penyisipan suatu aset tanaman dalam areal 

TBM diakui sebagai penambah jumlah tercatat aset TBM dan biaya penyisipan 

suatu aset dalam areal TM diakui sebagai beban periode terjadinya. Dalam 

metode pendekatan per pohon, jumlah tercatat aset TM yang diganti diakui 

sebagai beban periode terjadinya dan biaya aset tanaman baru diukur sebagai 

biaya perolehan aset tanaman tahunan (PAP BUMN, 2011:94-95). 

2) Reklasifikasi dari TBM ke TM 
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Menurut PAB BUMN (2011:96) TBM direklasifikasi ke TM pada saat 

tanaman sudah menghasilkan. Penentuan waktu tanaman dapat menghasilkan 

ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan taksiran manajemen. 

Nilai TBM yang direklasifikasi ke TM adalah total biaya perolehannya yang 

dikurangi dengan akumulasi rugi penurunan nilai. 

Perlakuan biaya setelah reklasifikasi dari TBM ke TM  menurut PAP 

BUMN (2011:96) adalah sebagai berikut: 

a) Biaya perolehan TM sebesar nilai tercatat TBM yang direklasfikasi ke 

TM. 

b) Biaya-biaya yang terjadi setelah TM diakui sebagai beban periode 

terjadinya, kecuali biaya-biaya yang memenuhi syarat untuk 

dikapitalisasi ke aset. 

c) Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset tanaman yang 

tidak menambah manfaat ekonomis aset tanaman, atau biaya-biaya 

yang mengembalikan aset tanaman ke kondisi normalnya, maka biaya-

biaya tersebut dibebankan pada periode terjadinya. Misalnya biaya 

pemupukan rutin. 

Pedoman ini juga mengatur mengenai penyusutan atas aset tanaman 

perkebunan. Penyusutan aset tanaman dimulai ketika TBM direklasifikasi ke 

TM. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus. Penyusutan aset 

tanaman tahunan diakui sebagai beban produksi atau penambah biaya 

perolehan persediaan yang dihasilkan. Akumulasi penyusutan aset tanaman 

disajikan sebagai pos pengurang jumlah tercatatnya (PAP BUMN, 2011:99). 
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3) Nilai Wajar (Fair Value) 

Nilai wajar adalah merupakan nilai dari suatu aset yang dapat dipertukarkan 

atau nilai dari suatu liabilitas yang diselesaikan antara pihak yang memadai dan 

berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar/arm’s length transaction 

(IAI:PSAK 50 dikutip oleh Widyastuti, 2012). 

Nilai wajar memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari 

fair value antara lain adalah: 

a) Relevance 

Beberapa masyarakat setuju bahwa kejadian yang mengubah waktu 

kapan arus kas diterima di masa yang akan datang, harus tercermin atau 

diungkapkan dalam laporan keuangan. Seringkali model historical cost 

hanya mengukur transaksi yang sudah selesai dan gagal dalam 

mengakui adanya perubahan – perubahan nilai riil lainnya yang terjadi. 

b) Reliability 

Masalah yang sering timbul dalam model historical cost adalah tidak 

mengakui adanya perubahan nilai yang bersifat ekonomis, dan 

cenderung untuk membiarkan suatu perusahaan memilih sendiri apakah 

dan kapan harus mengakui perubahan tersebut. 

Sedangkan kelemahan dari fair value dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Fair value berusaha menyediakan informasi yang transparan dengan 

menilai aset pada tingkat harga yang dihasilkan jika segera dilikuidasi, 

sehingga hal tersebut menjadi sangat sensitif terhadap pasar. 
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b) Fair value bekerja melalui akuntansi mark to market (MTM), yaitu aset 

dicantumkan pada harga pasar mereka jika diperdagangkan secara 

terbuka. Penggunaan mark to market akan menyebabkan adanya 

perubahan secara terus-menerus pada laporan keuangan perusahaan 

ketika nilai aset mengalami kenaikan dan penurunan, serta laba/rugi 

yang dicatat. Hal ini akan membuat semakin sulit untuk memastikan 

apakah laba/rugi diakibatkan oleh keputusan bisnis yang dibuat oleh 

manajemen atau karena perubahan yang terjadi di pasar. 

c) Volatility 

Beberapa perusahaan takut untuk menerapkan akuntansi berdasarkan 

pasar karena akan menyebabkan volatility kinerja suatu perusahaan. hal 

ini disebabkan oleh semakin mudahnya nilai item-item aktiva dan 

pasiva untuk berfluktuasi (Maria dikutip oleh Widyastuti, 2012). 

5. Pengukuran aset biologis 

Di dalam IFRS pernyataan tentang pengukuran aset biologis diatur dalam IAS 

41. Berdasarkan IAS 41, aset biologis diukur berdasarkan harga perolehannya. 

6. Penilaian aset biologis 

Aset biologis harus diukur pada pengakuan awal dan pada tanggal pelaporan 

berikutnya dinilai kembali dengan nilai wajar dikurangi estimasi biaya 

penjualannya, kecuali jika nilai wajar tidak bisa diukur secara andal (Handayani, 

2013). 

Nilai wajar aset biologis didapatkan dari harga aset biologis tersebut pada 

pasar aktif. Yang dimaksud dengan pasar aktif (active market) adalah pasar 
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dimana item yang diperdagangkan homogen, setiap saat pembeli dan penjual 

dapat bertemu dalam kondisi normal dan dengan harga yang dapat dijangkau 

(Putri, 2013). 

Yang termasuk ke dalam biaya penjualan adalah komisi untuk perantara atau 

penyalur yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang, serta pajak atau kewajiban 

yang dapat dipindahkan. Biaya transportasi serta biaya yang diperlukan untuk 

memasukkan barang ke dalam pasar tidak termasuk ke dalam biaya penjualan ini 

(Ridwan, 2011). 

7. Definisi Pasar Aktif 

Menurut Handayani (2013) sebuah pasar aktif adalah pasar dimana semua 

kondisi berikut ini terpenuhi: 

a. Item yang diperdagangkan dalam pasar bersifat sejenis (homogen). 

b. Pembeli dan penjual telah bersedia melakukan transaksi dan dapat ditemukan 

setiap saat. 

c. Harga tersedia untuk umum. 

Jika pasar aktif tidak tersedia, entitas menggunakan satu atau lebih dari nilai 

berikut ini dalam menentukan nilai wajar (IAS 41:18 dikutip dari Widyastuti, 

2012): 

a. Harga pasar transaksi terbaru, asalkan belum ada perubahan yang signifikan 

dalam keadaan ekonomi antara tanggal transaksi dan akhir periode pelaporan, 

b. Harga pasar untuk aset serupa dengan penyesuaian, 

c. Benchmark, seperti nilai kebun yang dinyatakan per hektar, dan nilai ternak 

yang dinyatakan per kilogram daging. 
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8. Pengungkapan/Penyajian aset biologis 

Beberapa item yang harus diungkapkan dalam IAS 41 adalah sebagai berikut: 

a. Entitas harus mengungkapkan keuntungan atau kerugian yang timbul saat 

pengakuan awal aset biologis dan hasil agrikultur pada perubahan nilai wajar 

dikurangi estimasi biaya penjualan aset biologis. (IAS 41:40). 

b. Entitas harus memberikan deskripsi pada setiap kelompok aset biologis (IAS 

41:41), pengungkapan aset biologis tersebut dapat berbentuk narasi atau 

deskripsi (IAS 41:42). Deskripsi perhitungan dari setiap kelompok asset 

biologis harus membedakan antara aset biologis yang bersifat dapat 

dikonsumsi dengan aset biologis pembawa, atau antara aset biologis yang 

belum dewasa dengan yang telah dewasa. Perbedaan ini memberikan 

informasi yang mungkin dapat bermanfaat dalam menilai arus kas masa 

depan (IAS 41:43). Aset biologis dapat diklasifikasikan baik sebagai aset 

biologis yang telah dewasa atau yang belum dewasa. Aset biologis yang telah 

dewasa adalah aset biologis yang telah mencapai spesifikasi untuk dipanen - 

untuk aset biologis konsumsi atau aset biologis yang mampu 

mempertahankan panen secara rutin - untuk aset biologis pembawa(IAS 

41:45). 

c. Jika tidak diungkapkan dalam publikasi informasi keuangan, suatu entitas 

harus menjelaskan hal-hal berikut ini (IAS 41:46): 

1) Sifat dari kegiatan yang melibatkan kelompok asset biologis, 
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2) Tindakan non-keuangan atau perkiraan jumlah fisik setiap kelompok asset 

biologis pada akhir periode maupun hasil pertanian selama periode 

tersebut. 

d. Entitas harus menyajikan rekonsiliasi perubahan dalam jumlah tercatat asset 

biologis awal dan akhir periode berjalan. Rekonsiliasi tersebut mencakup 

(IAS 41:50): 

1) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar 

dikurangi estimasi biaya penjualan. 

2) Peningkatan aset biologis karena pembelian. 

3) Penurunan aset biologis yang disebabkan oleh penjualan dan aset biologis 

tersebut dikategorikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. 

4) Adanya penurunan aset biologis karena panen. 

5) Adanya peningkatan aset biologis karena penggabungan usaha. 

6) Perbedaan yang timbul karena penjabaran laporan keuangan ke dalam 

mata uang pelaporan yang berbeda, serta perubahan lainnya. 

Nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan aset biologis dapat berubah 

karena adanya perubahan fisik dan harga pasar. Dalam kasus seperti ini, entitas 

dianjurkan untuk mengungkapkan jumlah perubahan nilai wajar dikurangi 

estimasi biaya penjualan berdasarkan kelompok dan memasukkannya dalam 

laporan laba/rugi. Namun, informasi ini kurang berguna ketika siklus produksi 

kurang dari satu tahun, misalnya: ternak ayam. (IAS 41:51). 


