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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Abidin (2011) menunjukkan bahwa perusahaan mengukur aset biologis 

yang dimiliki berdasarkan nilai perolehan. Aset biologis diukur berdasarkan 

nilai perolehan dan disajikan pada neraca sebesar nilai bukunya (nilai 

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan). Hal ini didasari oleh 

pertimbangan bahwa nilai ini lebih terukur sehingga nilai yang diperoleh 

lebih andal. Dan untuk mencapai keandalan laporan keuangan, perusahaan 

harus membuat catatan terkait dengan aset biologis. 

Rianto (2012) dalam penelitianya menjabarkan mengenai analisis 

penerapan standar akuntansi untuk industri perkebunan kelapa sawit di 

Indonesia. Terdapat beberapa standar akuntansi yang dapat dijadikan 

pedoman untuk perlakuan akuntansi terhadap aset biologis, di antaranya 

IAS 41 : Agriculture, BUMN dan Bapepam. Ketiga pedoman tersebut 

dibentuk untuk menyeragamkan metode penilaian aset biologis demi 

tercapainya keandalan kualitas laporan keuangan industri agrikultur. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa pengukuran menggunakan nilai wajar 

menyebabkan perbedaan yang signifikan terhadap laporan keuangan 

perusahaan. 

Widyastuti (2012) yang hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara pengakuan, pengukuran dan penilaian aset 

biologis antara sebelum penerapan dan setelah penerapan IAS 41,  
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hanya saja aset biologis saat penerapan IAS 41 tidak mengakui adanya 

akumulasi depresiasi sehingga ada kenaikan nilai aset biologisnya. 

Pengukuran aset biologis menggunakan nilai wajar sehingga lebih relevan 

dengan masa sekarang. Aset biologis dikelompokkan berdasarkan umur 

tanaman untuk menilai nilai wajarnya. 

Garit (2012) menunjukkan pengukuran yang dilakukan berdasarkan 

IAS 41 yang menggunakan harga pasar dalam perhitungan nilai asetnya. 

Namun karena harga pasar terkait biological asset yang belum dapat 

diandalkan secara mendalam di Indonesia maka berdasarkan IAS 41 

diperkenankan menggunakan metode net present value dalam menghitung 

nilai kini dari arus kas bersih yang diharapkan dari aset tersebut dengan 

didiskontokan pada tarif pasar saat ini sebelum pajak. Sedangkan dalam 

pengungkapanya biological asset lebih dalam dan rinci diungkapkan 

berdasarkan IAS 41 di laporan keuangan. Dalam IAS 41 pengukuran 

biological asset dilakukan berdasarkan harga pasar, sehingga 

pengungkapanya memerlukan informasi yang sangat rinci guna 

memberikan keyakinan kepada para pengguna laporan keuangan bahwa 

nilai yang tersaji tersebut andal sebagai informasi dasar pengambilan 

keputusan. 

Martha dan Fitriasari menganalisis perbandingan perlakuan akuntansi 

aset biologis pada dua perusahaan (industri perkebunan) yaitu PT 

Sampoerna Agro Tbk dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Menunjukkan 

bahwa IAS 41  Agriculture  yang  sudah  mulai  diterapkan  di  luar  negeri  
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mulai 2003, sepertinya penggunaan nilai wajar dapat perlahan-lahan 

diterapkan. Perkembangan ilmu appraiasal saat ini pun sudah cukup baik 

dan bisa menjadi alternatif pemecahan masalah dari kesulitan yang dihadapi 

perusahaan agrikultur. untuk pengakuan nilai wajarnya, kedua perudahaan 

sama-sama belum menggunakan fair value dalam mengukur nilai aset 

biologisnya. Namun PT Samporna Agro perlahan sudah mulai 

menggunakan nilai wajar menggunakan harga spot untuk menilai CPO. 

Mutiara (2013) menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi biological 

asset pada PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero), yaitu pengakuan 

biological asset sebagai aset tetap dan produk agrikultur sebagai persediaan, 

pengukuran biological aset dan persediaan berdasarkan historical cost dan 

penyajian biological asset pada neraca di pos aset tidak lancar dan 

persediaan pada neraca di pos aset lancar serta seluruh kegiatan operasi dan 

kebijakan perusahaan diungkapkan pada CALK. 

Riyadi (2010) menunjukkan bahwa bahwa nilai wajar tanaman kelapa 

sawit dengan pengukuran berbasis harga pasar berdasarkan IAS 41 berbeda 

dengan pengukuran berdasarkan PSAK 16 model biaya berbasis biaya 

perolehan. Hasil pengukuran berdasarkan IAS 41 dan PSAK 16 model 

revaluasi dapat menghasilkan nilai wajar yang sama jika menggunakan 

pendekatan yang sama dalam menentukan harga pasar aset tanamam kelapa 

sawit. Akan tetapi dampaknya laporan laba rugi menyajikan hasil operasi yang 

berbeda dan ekuitas mengakui akun surplus revaluasi. Kedua hal ini 

menjadikan penerapan PSAK 16 model revaluasi tidak bisa menggantikan 

penerapan IAS 41. 
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Maruli dan Mita (2010) mencoba membuktikan pengaruh penerapan 

volatilitas laba nilai wajar yang diindikasikan lebih tinggi daripada jika kita 

menggunakan pendekatan biaya. Dengan menggunakan uji statistik, analisis 

varians dan analisis regresi menunjukkan hasilnya tidak ada perbedaan yang 

signifikan dalam nilai dan volatilitas aset, return on asset, pendapatan bagi 

kedua kelompok yang berbeda. Hasil dan kesimpulan juga menjelaskan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan dari penerapan pendekatan nilai wajar 

untuk volatilitas pendapatan perusahaan. 

B. Tinjauan Teori 

1. Laporan Keuangan  

1.1 Pengertian Laporan Keuangan  

       Laporan keuangan adalah rangkuman hasil operasi dan kinerja 

suatu perusahaan yang berupa data-data keuangan dan non keuangan 

perusahaan selama satu periode (Mutiara;2013). Laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan 

keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta 

materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

bersifat umum. Dengan demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi 

kebutuhan informasi tiap pemakai.  

1.2 Tujuan Laporan Keuangan  

       Tujuan  laporan  keuangan menurut Kerangka Dasar 

Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan  Keuangan (KDPPLK)  IFRS  
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adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan 

(neraca), kinerja (laporan laba rugi), dan perubahan posisi keuangan 

(laporan arus kas) suatu perusahaan. Informasi ini harusnya 

bermanfaat bagi para pengguna yang bermaksud mengambil 

keputusan ekonomi. Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut 

KDPPLK PSAK adalah menyediakan informasi menyangkut posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi.  

1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan  

       Karakteristik kualitatif adalah sebagai atribut yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan bermanfaat bagi para pengguna, 

menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan adalah sebagai berikut (Mutiara:2013) : 

a) Relevan  

       Informasi yang relevan mempengaruhi keputusan ekonomi 

yang diambil pengguna, membantu mereka untuk mengevaluasi 

peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan atau menegaskan 

atau mengoreksi evaluasi masa lalu. Relevansi atau suatu 

informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya.  
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b) Keandalan  

       Informasi yang andal berarti bebas dari kesalahan material 

dan pengertian yang menyesatkan dan dapat diandalkan 

pemakainya sebagai penyajian yang tulus (jujur) atas yang 

seharusnya dapat disajikan atau yang secara wajar dapat 

disajikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan adalah :  

1) Penyajian yang jujur (faithful representation)  

2) Substansi mengungguli bentuk (substance over form)  

3) Netralitas (neutrality)  

4) Pertimbangan sehat (prudence)  

5) Kelengkapan (completeness)  

c) Dapat dibandingkan  

Informasi seharusnya disajikan secara konsisten dari satu 

periode ke periode berikutnya dan secara konsisten 

antarperusahaan (entitas) sehingga memungkinkan pengguna 

untuk melakukan perbandingan yang signifikan 

d) Dapat dipahami  

Informasi seharusnya dapat dipahami dengan mudah oleh 

pengguna yang memiliki pengetahuan dasar tentang bisnis, 

aktiva ekonomi, dan akuntansi, dan memiliki kemauan untuk 

mempelajari informasi dengan ketekunan wajar. 
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2. Aset 

2.1 Definisi dan Karakteristik Aset 

       Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku 

di Indonesia disebutkan bahwa: “Aset adalah sumber daya yang 

dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 

dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan 

diperoleh perusahaan.”  Pengertian aset menurut PSAK ini selaras 

dengan pengertian aset menurut IFRS. Karakteristik yang melekat 

pada akun aset dalam laporan keuangan ini membedakan akun aset 

dengan akun lain yang muncul dalam laporan keuangan. Beberapa 

karakteristik utama aset antara lain (Kieso, 2002): 

1. Merupakan hasil dari transaksi ekonomi di masa lalu. 

2. Merupakan sumber daya yang sepenuhnya dikuasai oleh 

entitas. 

3. Digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional 

untuk menghasilkan pendapatan di masa mendatang. 

2.2 Klasifikasi Aset 

       Aset dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, seperti 

aset berwujud dan tidak berwujud, aset tetap dan tidak tetap. Secara 

umum klasifikasi aset pada neraca dikelompokkan menjadi aset 

lancar (current assets) dan aset tidak lancar (noncurrent assets) 

(Kieso:2002).  
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       Aset lancar (current assets) merupakan aset yang berupa kas 

dan aset lainnya yang dapat diharapkan akan dapat dikonversi 

menjadi kas, atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam satu 

siklus operasi, tergantung mana yang paling lama. Aset yang 

termasuk aset lancar seperti kas, persediaan, investasi jangka 

pendek, piutang, beban dibayar di muka, dan lain sebagainya.  

        Aset tidak lancar (noncurrent assets) merupakan aset yang 

tidak mudah untuk dikonversi menjadi kas atau tidak diharapkan 

untuk dapat menjadi kas dalam jangka waktu satu tahun atau satu 

siklus produksi. Aset yang termasuk aset tidak lancar seperti 

investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud (intangible 

assets) dan aset lain-lain. 

3. Aset Tetap 

3.1 Definisi Aset Tetap 

       Menurut PSAK No. 16 Paragraf 5, Aset tetap adalah aktiva 

berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan 

dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, 

tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal 

perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

Berikut ini adalah beberapa definisi yang berhubungan dengan aset 

tetap : 

1. Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat 

disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat.  
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2. Jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) adalah 

biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang 

disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, 

dikurangi nilai sisanya.  

3. Masa manfaat adalah:  

a. periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh 

perusahaan; atau  

b. jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan 

diperoleh dari aktiva oleh perusahaan.  

4. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang 

dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk 

memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi 

sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang 

siap untuk dipergunakan  

5. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh 

pada akhir masa manfaat suatu aktiva setelah dikurangi taksiran 

biaya pelepasan.  

6. Nilai wajar adalah suatu jumlah, untuk itu suatu aktiva mungkin 

ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang 

memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar 

(arm's length transaction).  

7. Jumlah tercatat (carrying amount) adalah nilai buku, yaitu biaya 

perolehan suatu aktiva setelah dikurangi akumulasi penyusutan.  
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8. Jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) 

adalah jumlah yang diharapkan dapat diperoleh kembali dari 

penggunaan suatu aktiva di masa yang akan datang, termasuk 

nilai sisanya atas pelepasan aktiva. 

3.2 Pengakuan Aset Tetap  

       Menurut PSAK No. 16 Paragraf 6, suatu benda berwujud harus 

diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap 

bila:  

1) besar kemungkinan (probable) bahwa manfaat keekonomian di 

masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut 

akan mengalir ke dalam perusahaan; dan  

2) biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.  

Menurut PSAK No. 16 Paragraf 7 dan Paragraf 8, aset tetap sering 

merupakan suatu bagian utama aktiva perusahaan, dan karenanya 

signifikan dalam penyajian posisi keuangan. Lebih jauh lagi, penentuan 

apakah suatu pengeluaran merupakan suatu aktiva atau beban dapat 

berpengaruh signifikan pada hasil operasi yang dilaporkan perusahaan. 

Dalam menentukan apakah suatu pos memenuhi kriteria pertama untuk 

pengakuan, suatu perusahaan harus menilai tingkat kepastian aliran 

manfaat keekonomian masa yang akan datang berdasarkan bukti yang 

tersedia pada waktu pengakuan awal.  Adanya  kepastian yang cukup 

bahwa manfaat keekonomian  masa  yang akan datang akan mengalir 

ke perusahaan membutuhkan suatu kepastian bahwa perusahaan akan 

menerima imbalan dan menerima  
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risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika risiko dan 

imbalan telah diterima perusahaan. Sebelum hal ini terjadi, transaksi 

untuk memperoleh aktiva biasanya dapat dibatalkan tanpa sanksi yang 

signifikan, dan karenanya aktiva tidak diakui.  

Menurut PSAK No. 16 Paragraf 9, kriteria kedua untuk pengakuan 

biasanya dapat dipenuhi langsung karena transaksi pertukaran 

mempunyai bukti pembelian aktiva mengidentifikasikan biayanya. 

Dalam keadaan suatu aktiva yang dikonstruksi sendiri, suatu 

pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat dibuat dari 

transaksi dengan pihak eksternal dan perusahaan untuk perolehan bahan 

baku, tenaga kerja dan input lain yang digunakan dalam proses 

konstruksi 

3.3 Pengukuran Aset Tetap  

       Menurut PSAK No. 16 Paragraf 29, aktiva tetap disajikan 

berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi 

penyusutan. Penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap pada 

umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan 

menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga 

pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan 

berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan 

harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga 

perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh 

penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. 

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva 
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tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama "Selisih penilaian 

kembali aktiva tetap."  

Menurut PSAK No. 16 Paragraf 30, jumlah dapat disusutkan 

(depreciable) suatu aktiva tetap harus dialokasikan secara sistematis 

sepanjang masa manfaatnya. Metode penyusutan harus mencerminkan 

pola pemanfaatan keekonomian aktiva (the pattern in which the asset's 

economic benefits are consumed by the enterprise) oleh perusahaan. 

Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode 

yang bersangkutan, kecuali termasuk sebagai jumlah tercatat aktiva 

lain. 

3.4 Pengungkapan dan Penyajian Aset Tetap  

       Menurut PSAK No. 16 Paragraf 49, Laporan keuangan harus 

mengungkapkan, dalam hubungan dengan setiap jenis aktiva tetap:  

1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah 

tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah 

tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus 

diungkapkan;  

2. metode penyusutan yang digunakan;  

3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;  

4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan 

akhir periode;  

5. suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode 

memperlihatkan:  

a. penambahan;  
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b. pelepasan;  

c. akuisisi melalui penggabungan usaha;  

d. revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah;  

e. penurunan nilai tercatat sesuai dengan paragraf 43;  

f. penyusutan;  

g. beda nilai tukar neto yang timbul pada penjabaran laporan 

keuangan suatu entitas asing; dan  

h. setiap pengklasifikasian kembali.  

4. Aset Biologis 

4.1 Definisi dan Karakteristik Aset Biologis 

       Aset biologis merupakan jenis aset berupa hewan dan tumbuhan 

hidup. Menurut IAS 41, aset biologis didefinisikan sebagai tumbuh-

tumbuhan dan hewan-hewan yang hidup yang dikendalikan atau 

dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian masa lampau. 

Pengendalian atau penguasaan tersebut dapat melalui kepemilikan 

atau jenis perjanjian legal lainnya. 

       Karakteristik khusus yang membedakan aset biologis dengan 

aset lain adalah aset biologis mengalami transformasi. Transformasi 

biologis ini merupakan proses pertumbuhan, penuaan, produksi, dan 

pembentukan kembali yang mengakibatkan perubahan baik secara 

kualitas maupun kuantitas pada sebuah biological asset (Abidin 

:2011). 

       Dalam IAS 41 tansformasi biologis dijelaskan sebagai berikut: 
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“Biological transformation comprises the processes or growth, 

degeneration, production, and procreation that cause qualitative 

or quantitative changes in a biological asset.”  

      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, apel, kopi, daun teh, wol, 

susu, dan lain sebagainya. 

4.2 Klasifikasi Aset Biologis 

       Aset biologis berdasarkan ciri-ciri yang melekat dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : (IAS 41: 2009) 

1) Aset Biologis Bawaan (Bearer Biological Asset) 

       Aset ini menghasilkan produk agrikultur bawaan yang dapat 

dipanen, namun aset ini tidak menghasilkan produk agrikultur 

utama dari perusahaan tapi dapat beregenerasi sendiri, 

contohnya produksi wol dari ternak domba dan pohon yang 

buahnya dapat dipanen. 

2) Aset Biologis Bahan Pokok (Consumable Biological Asset) 
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       Aset agrikultur yang dipanen  menghasilkan bahan pokok 

seperti ternak untuk diproduksi daging, padi menghasilkan 

bahan pangan beras, dan produksi kayu sebagai bahan kertas.  

Sedangkan berdasarkan fase pertumbuhanya dapat digolongkan 

sebagai berikut : (IAS 41: 2009) 

1) Aset biologis yang sudah dewasa 

Aset biologis yang telah memenuhi kriteria untuk dipanen, atau 

telah dapat dipanen secara rutin. 

2) Aset biologis yang belum dewasa 

Aset biologis yang belum menghasilkan 

Berdasarkan masa manfaat atau jangka waktu transformasi 

biologisnya, aset biologis dikategorikan menjadi : 

(Murtiningsih:2015) : 

1) Aset biologis jangka pendek (short term biological assets).  

Aset biologis yang memiliki masa manfaat/masa transformasi 

biologis kurang dari atau sampai 1 (satu) tahun.  

2) Aset biologis jangka panjang (long term biological assets).  

Aset biologis yang memiliki masa manfaat/masa tranformasi 

biologis lebih dari 1 (satu) tahun. 

4.3 Konsep Akresi 

       Akresi merupakan pertambahan nilai yang timbul akibat adanya 

pertumbuhan fisik atau proses alamiah lainya. Dalam konsep akresi ini 
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keuntungan diakui sejalan dengan pertumbuhan aset. Alasan dipakai 

konsep ini adalah : (suwardjono, 2005) 

a) Aset biologis dapat dijual dalam berbagai fase pertumbuhan 

yang bervariasi dalam harga pasar yang jelas. Contoh : sapi 

dapat dijual saat sapi berumur berapapun dengan harga pasar 

yang cukup jelas. 

b) Semakin tua umur aset biologis tertentu, semakin tinggi pula 

harganya. Contoh : pohon jati semakin tua maka akan 

semakin tinggi harga jualnya. 

       Keuntungan diakui sejalan dengan pertumbuhan aset, 

keuntungan itu hanya belum terealisasi. Akresi adalah pendapatan 

dan dapat sejalan dengan definisi pendapatan yang ada dalam 

kerangka konseptual IFRS. 

        “Pendapatan adalah peningkatan dari keuntungan ekonomis 

selama periode akuntansi dalam bentuk aliran pemasukan aset 

(inflow of asset) dan peningkatan kualitas dari aset (enchancement 

of asset) maupun pengurangan dari kewajiban yang mengakibatkan 

meningkatnya ekuitas, selain dari kontribusi dari orang yang 

berpartisipasi dalam ekuitas. “(Suwardjono, 2005) 

        Untuk mengakui keuntungan dan kerugian maka pendapatan 

harus direalisasikan. Dalam konsep akresi, dapat diakui tanpa harus 

terealisasikan, tetapi dengan syarat realisasi sudah akan jelas 

dilaksanakan. 
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        Untuk jenis Bearer Biological Asset (BBA), pengukuran pada 

nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual dan mengakui 

perubahan nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual akan 

mengakibatkan informasi yang tidak tepat, karena keuntungan dari 

aset ini tidak akan dapat direalisasikan. Contoh aset biologis yang 

dimiliki bukan untuk dijual adalah tanaman kopi, aset ini hanya 

ditujukan untuk memproduksi atau menghasilkan aset bilogis lain. 

5. Pemahaman tentang Industri Perkebunan 

5.1 Pengertian Perkebunan dan Hasil Perkebunan 

       Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan 

tanaman tertentu melalui tanah dan/atau media tumbuh yang lain 

dalam suatu ekosistem, mengolah dan memasarkan barang dan jasa 

hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan maupun masyarakat 

umum (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1). 

Usaha perkebunan merupakan usaha yang dilakukan untuk 

menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.  

       Perusahaan perkebunan menurut Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2004 pasal 1 ayat 6 didefinisikan sebagai pelaku usaha 

perkebunan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 

yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.  
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Sedangkan hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang 

berasal dari perkebunan, terdiri dari produk utama, produk turunan, 

produk sampingan, dan produk ikutan.  

        Industri perkebunan memiliki karakteristik khusus yang 

membedakan dengan sektor industri lain karena adanya aktivitas 

pengelolaan dan transformasi biologis atas tanaman untuk 

menghasilkan produk yang akan dikonsumsi atau diproses lebih 

lanjut (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 

2002). Perusahaan perkebunan seringkali bekerja sama dengan 

masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya yang meliputi 

pengadaan proyek kebun plasma di atas lahan masyarakat atau 

penyediaan lahan perusahaan yang dikelola oleh masyarakat. 

5.2 Kegiatan Perkebunan 

      Jenis kegiatan perkebunan dinyatakan dalam Pedoman 

Akuntansi BUMN Perkebunan berbasis IFRS, antara lain: 

 Pengusahaan budidaya tanaman, meliputi pembukaan, 

persiapan, pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, dan 

pemeliharaan. Misalnya melalui perkebunan tanaman kelapa 

sawit, karet, teh, kopi, tebu, kakao, tembakau, kina, dan 

lainnya. 

 Produksi, meliputi pemungutan hasil tanaman, pengolahan 

hasil tanaman sendiri atau pihak lain menjadi barang 

setengah jadi atau barang jadi. Dilakukan melalui pabrik 
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kelapa sawit, pabrik pengolahan inti sawit, pabrik 

pengolahan minyak kelapa sawit, pengolahan karet, teh 

kemasan, pabrik gula, pengeringan kakao, dan lainnya. 

 Perdagangan, meliputi pemasaran hasil produksi dan 

perdagangan lainnya terkait dengan kegiatan usaha, melalui 

penjualan hasil tanaman dan produksi ke pasar domestik dan 

luar negeri, baik dilakukan sendiri maupun melalui kantor 

pemasaran bersama, serta mengimpor dan memasarkan 

beberap komoditas seperti gula putih dan raw sugar. 

 Pengembangan usaha di bidang perkebunan, agrowisata, dan 

agrobisnis, melalui pendirian pabrik karung goni, karung 

plastik, dan lainnya. 

 Kegiatan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha 

perkebunan, seperti pendirian rumah sakit, dan pusat 

penelitian. 

5.3 Risiko pada Industri Perkebunan 

Karakteristik industri perkebunan yang berbeda dari jenis 

industri yang lain menjadikan industri perkebunan memiliki risiko 

yang melekat (Badan Pengawas Pasar Modal, 2002). Risiko-risiko 

tersebut antara lain adalah: 

1. Kegagalan panen, diakibatkan oleh: 
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 Keadaan alam : Industri perkebunan merupakan industri yang 

sangat tergantung oleh keadaan alam. Kekeringan, kebakaran, 

dan hama penyakit merupakan risiko melekat yang harus 

dihadapi perusahaan perkebunan. 

 Kesalahan manajemen : Panen dapat mengalami kegagalan 

karena adanya kesalahan perencanaan dan proses produksi. 

 Ikatan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan perkebunan 

sesuai kewajiban yang diharuskan oleh pemerintah, biasanya 

berbentuk pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau 

bentuk lain yang menimbulkan kegagalan yang harus 

ditanggung oleh perusahaan perkebunan, 

 Peraturan perundangan yang harus ditaati, meliputi 

pengembangan yang jelas, dampak terhadap lingkungan hidup, 

dan lainnya, 

 Kondisi internasional dan kawasan regional yang menyangkut: 

Perubahan harga, kuota, fluktuasi nilai tukar valuta asing, 

perubahan iklim,  

 Tingkat kompetisi : Bertambahnya jumlah penduduk 

menyebabkan meningkatnya kebutuhan konsumsi pangan. Di 

satu sisi, ini merupakan peluang untuk meningkatkan kualitas 

dan kuantitas produksi. Namun di sisi lain, kondisi seperti ini 

merupakan ancaman karena semakin banyak pesaing, baik dari 
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dalam maupun luar negeri yang memasok produk mereka di 

pasar Indonesia. 

 Perubahan teknologi : Pesatnya perkembangan bio–technology 

mengakibatkan teknologi yang ada menjadi tidak ekonomis 

untuk dipakai. Kalaupun masih digunakan, perusahaan yang 

menggunakan teknologi lama menjadi kurang mampu bersaing 

dengan perusahaan yang menggunakan teknologi baru, 

 Pemogokan karyawan : Semakin kuat peranan serikat karyawan 

dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah atau perusahaan, 

menyebabkan karyawan lebih kritis dalam menyuarakan 

ketidakpuasan terhadap kondisi kerja seperti kompensasi, 

perubahan peraturan, hingga keadaan ekonomi dan politik yang 

tidak stabil. 

 Kerusuhan dan penjarahan : Semakin buruknya kondisi sosial 

dan ekonomi menyebabkan masyarakat lebih mudah 

terpengaruh oleh berbagai informasi yang dapat menyebabkan 

pengerahan massa yang disebabkan oleh ketidakpuasan 

terhadap perusahaan. 

 Risiko leverage : Pengembangan usaha perkebunan, terutama 

masalah pembangunan sarana dan prasarananya membutuhkan 

dana dalam jumlah yang besar. Keterlibatan kreditor sebagai 

penyedia sumber dana tentunya tidak bisa dihindari. Semakin 

 



29 
 

besar pendanaan, maka akan semakin besar pula kemungkinan 

perusahaan tidak mampu melunasi hutang tersebut. 

6. International Accounting Standard (IAS) 41 

 Tujuan dari Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan 

akuntansi dan pengungkapan yang berhubungan dengan aktivitas 

agrikultur. Standar ini diterapkan untuk produk agrikultur yang 

merupakan produk hasil dari aset biologis suatu entitas, hanya sampai 

saat panen. Setelah itu produk diukur berdasarkan IAS 2 tentang 

persediaan. IAS 41 merupakan standar yang bertujuan untuk 

menentukan perlakuan akuntansi dan pengungkapan terkait hasil 

pertanian dan aset biologis yang mensyaratkan bahwa setiap aset 

biologis, dalam laporan keuangan harus dinilai dengan nilai wajar (fair 

value) pada setiap akhir periode pelaporan. Hal tersebut, dapat 

mengakibatkan timbulnya rugi atau laba yang terjadi karena penurunan 

atau kenaikan nilai aset tersebut, harus dilaporkan dalam laporan 

keuangan perusahaan pada periode terjadinya.  

6.1 Ruang Lingkup IAS 41 

       IAS 41 diterapkan untuk memperhitungkan aktivitas 

agrikultur berikut ini (IAS 41:1): 

 Biological assets 

 Hasil pertanian pada saat panen, dan 

 Hibah pemerintah 

Standar ini tidak berlaku untuk (IAS 41:1): 
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 Tanah yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur (lihat 

IAS 16 Aset Tetap dan IAS 40 Investasi Properti), dan 

 Aset tidak berwujud yang terkait dengan aktivitas 

agrikultur (lihat IAS 38 Aset Tidak Berwujud). 

Standar ini diterapkan untuk produk agrikultur, yang 

merupakan produk dari aset biologis suatu entitas hanya sampai 

saat titik panen. Setelah itu, produk diukur berdasarkan IAS 2 

Persediaan atau standar lain yang ditetapkan. Oleh karena itu, 

standar ini tidak mengatur pengolahan hasil agrikultur setelah 

panen (IAS 41:3). 

Berikut adalah contoh aset biologis, hasil pertanian, dan 

produk hasil pengolahan setelah panen: 

Tabel 2.1 

Aset biologis, hasil pertanian, dan produk hasil 

pengolahan setelah panen 

Aset biologis Produk pertanian 
  Produk menghasilkan yang 

merupakan hasil dari 
pengolahan setelah panen 

Domba Wol Benang, karpet 

Pohon di hutan tanaman Pohon ditebang Log, kayu 

Tanaman Kapas, Panen Tebu Benang, pakaian, gula 

Sap Perah Susu Keju 

Babi Karkas Sosis, ham diawetkan 

Semak-semak Daun Teh tembakau, diawe 

Vines Buah Anggur Anggur 
Pohon buah-buahan Buah Buah-buahan 

Sumber : International Accounting Standard 41 (IAS 41) 
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6.2 Definisi yang Terkait dengan IAS 41 

Istilah berikut digunakan dalam standar ini dengan makna 

yang ditentukan:  

Kegiatan pertanian adalah manajemen oleh entitas 

transformasi biologis dan panen biologis aset untuk dijual atau 

untuk konversi ke hasil pertanian atau ke biologi tambahan aset. 

Hasil pertanian adalah produk dipanen aset biologis entitas. 

Sebuah aset biologis adalah hewan yang hidup atau tanaman. 

Transformasi biologis terdiri dari proses pertumbuhan, 

degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan 

perubahan kualitatif atau kuantitatif dalam aset biologis. 

Sekelompok aset biologis adalah agregasi dari hewan hidup 

yang sama atau tanaman.  

Panen adalah detasemen menghasilkan dari aset biologis 

atau berhentinya kehidupan aset kandung proses. 

Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan secara 

langsung disebabkan pembuangan aset, termasuk membiayai 

biaya dan pajak penghasilan. 

6.3 Definisi Umum 

       Sebuah pasar aktif adalah pasar di mana semua kondisi berikut 

ini terpenuhi (1) Item yang diperdagangkan dalam pasar bersifat  
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sejenis (homogen), (2) Pembeli dan penjual telah bersedia 

melakukan transaksi dan dapat ditemukan setiap saat, dan (3) Harga 

tersedia untuk umum. Nilai tercatat (carrying amount) adalah 

jumlah di mana aset diakui dalam laporan posisi keuangan, 

sedangkan nilai wajar (fair value) adalah nilai di mana suatu aset 

dalam dipertukarkan, atau kewajiban diselesaikan antara pihak yang 

memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi (IAS 41:8). 

       Nilai wajar aset didasarkan pada lokasi dan kondisi saat ini. nilai 

wajar ternak dalam suatu agrikultur misalnya, merupakan harga dari 

ternak tersebut dalam suatu pasar yang aktif dikurangi dengan biaya 

transportasi maupun biaya-biaya lainnya untuk mendapatkan ternak 

tersebut pada suatu pasar aktif (IAS 41:9). 

6.4 Pengakuan Aset Biologis 

       Entitas harus mengakui aset biologis atau hasil agrikultur 

ketika, dan hanya ketika (IAS 41:10):  

 Entitas dapat mengendalikan aset sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu. Dalam kegiatan ternak, pengendalian 

dapat dibuktikan dengan adanya hukum kepemilikan ternak 

dan branding atau penandaaan ternak, kelahiran, atau 

menyapih (IAS 41:11), 

 Besar kemungkinan manfaat ekonomis aset di masa datang 

akan mengalir ke entitas, biasanya dinilai dengan mengukur 

atribut fisik (IAS 41:11), 

 



33 
 

 Nilai wajar atau biaya aset dapat diukur secara andal.   

Dalam pertanian, mengontrol aktivitas dapat dibuktikan dengan, 

misalnya, hukum kepemilikan ternak dan branding menandai atau 

ternak pada akuisisi, kelahiran, atau menyapih. Manfaat ke depan 

biasanya dinilai dengan mengukur atribut fisik yang signifikan. 

Biological Asset dalam laporan keuangan dapat diakui sebagai aset 

lancar maupun aset tidak lancar sesuai dengan jangka waktu 

transformasi biologis dari Biological Asset yang bersangkutan. 

Biological Asset diakui ke dalam aset lancar ketika masa manfaat/masa 

transformasi biologisnya kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun 

dan diakui sebagai aset tidak lancar jika masa manfaat/masa 

transfomasi biologisnya lebih dari 1 (satu) tahun (Abidin, 2011: 14) 

6.5 Pengukuran Aset Biologis 

       Biological Asset harus diukur pada saat pengakuan awal (initial 

recognition) dan pada setiap tanggal neraca sebesar nilai wajarnya 

dikurangi dengan estimasi biaya pada saat penjualan (point-of-sale 

cost), kecuali untuk kasus dimana nilai wajar tidak dapat diukur 

secara andal. (IAS 41:12).  
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Biaya penjualan (point of sale) meliputi biaya komisi kepada 

broker dan dealer, pungutan dari lembaga regulator, pajak transfer, 

termasuk juga biaya transportasi dan biaya lain yang diperlukan 

untuk mentransfer aset ke pasar. Penentuan nilai wajar untuk aset 

biologi atau hasil agrikultur dapat ditentukan dengan 

mengelompokkannya sesuai dengan usia atau kualitas (IAS 41:14).  

Entitas sering menyetujui kontrak penjualan aset biologis atau 

hasil agrikultur di masa mendatang. Namun harga kontrak tidak 

selalu relevan dalam menentukan nilai wajar, karena nilai wajar 

mencerminkan pasar saat ini di mana pembeli dan penjual bersedia 

untuk melakukan transaksi. Akibatnya, nilai wajar dari aset biologis 

atau hasil agrikultur tidak disesuaikan dengan nilai wajar karena 

adanya kontrak (IAS 41:16). 

Jika terdapat sebuah pasar aktif bagi Biological Asset atau hasil 

panen, harga penawaran yang terdapat di pasar tersebut merupakan 

dasar yang memadai untuk menentukan nilai wajar aktiva. Harga 

pasar di pasar aktif untuk aset biologis atau hasil pertanian adalah 

dasar yang paling dapat diandalkan untuk menentukan nilai wajar 

dari aset. 

Jika pasar aktif tidak tersedia, entitas menggunakan satu atau 

lebih dari nilai berikut ini dalam menentukan nilai wajar (IAS 41:18): 

 

 



35 
 

1) Harga pasar transaksi terbaru, asalkan belum ada perubahan 

yang signifikan dalam keadaan ekonomi antara tanggal 

transaksi dan akhir periode atau pada saat dilakukan 

pengukuran terhadap aset biologis.  

2) harga pasar barang yang memiliki kemiripan dengan aset 

tersebut dengan melakukan penyesuaian pada kemungkinan 

adanya perbedaan harga. 

3) Benchmark, seperti nilai kebun yang dinyatakan per hektar, 

dan nilai ternak yang dinyatakan per kilogram daging. 

Jika kemudian dalam pengukuran Biological Asset tidak 

ditemukan nilai wajar yang dapat diandalkan, maka dasar 

pengukuran yang digunakan nilai sekarang dari arus kas bersih yang 

diharapkan dari aset setelah didiskontokan menggunakan tingkat 

bunga pasar   sebelum pajak    sebagai nilai wajar (IAS 41:20). Hal 

ini tidak mencakup  arus kas untuk    pembiayaan aset, perpajakan, 

atau pembangunan kembali (re-establishing)       aset biologis setelah 

panen, misalnya biaya penanaman kembali   pohon-pohon di hutan 

setelah panen (IAS 41:22).  Secara fisik, aset biologis seringkali 

tertanam dalam tanah,  misalnya pohon  yang  berada dalam suatu 

perkebunan. Dalam banyak kasus, tidak terdapat  pasar yang terpisah 

untuk aset biologis tersebut.  Namun  pasar  yang  aktif  dapat 

tersedia untuk aset gabungan, yaitu aset biologis, tanah yang belum 

diolah,  dan  tanah  yang sudah  diolah.  
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Entitas dapat menggunakan informasi aset gabungan ini untuk 

menentukan nilai wajar aset biologis (IAS 41:25).  

Selain pengukuran berdasarkan nilai wajar, pengukuran aset 

biologis juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi semua 

pengeluaran untuk mendapatkan aset biologis tersebut dan kemudian 

menjadikannya sebagai nilai dari aset biologis tersebut.  

Pendekatan yang berbeda tentang pengukuran aset biologis 

tersebut dapat dilihat pada peraturan perpajakan yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.03/2008 tentang 

Penyusutan Atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud 

yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu.  

Aset biologis yang berupa hewan dan tanaman hidup, dapat 

digolongkan sebagai harta berwujud sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 1 ayat (3) tersebut. Pengukuran harta berwujud 

(Biological Asset) dinilai berdasarkan besarnya pengeluaran untuk 

memperoleh aset tersebut. Yang termasuk pengeluaran untuk 

memperoleh harta berwujud sesuai pernyataan pada pasal 2 ayat (1), 

yaitu: termasuk biaya pembelian bibit, biaya untuk membesarkan 

bibit dan memelihara bibit. Biaya yang berhubungan dengan tenaga 

kerja tidak termasuk ke dalam pengeluaran untuk memperoleh harta 

berwujud sesuai dengan pasal 2 ayat (2).  

Dengan kata lain pengukuran Aset Biologis diperoleh dengan 

meng-kapitalisasi semua pengeluaran yang sifatnya memberikan 
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kontribusi secara langsung dalam transformasi biologis dari Aset 

Biologis. Oleh sebab itu, pengeluaran yang berkaitan langsung 

dengan transformasi biologis tidak dapat diakui lagi sebagai biaya 

karena telah menjadi bagian dari nilai Aset Biologis tersebut. 

6.6 Keuntungan dan Kerugian 

       Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pengakuan awal aset 

biologis pada nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan dan dari 

perubahan nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan aset 

biologis harus dimasukkan dalam laporan laba/rugi untuk periode di 

mana keuntungan atau kerugian itu timbul (IAS 41:26). 

       Kerugian mungkin timbul pada saat pengakuan awal aset 

biologis karena estimasi biaya penjualan dikurangkan dari besarnya 

nilai wajar yang telah dikurangi dengan estimasi biaya penjualan 

aset biologis. Sedangkan keuntungan (gain) mungkin timbul pada 

saat pengakuan awal aset biologis, seperti ketika anak sapi lahir (IAS 

41:27). 

6.7 Ketidakmampuan untuk Mengukur Nilai Wajar secara Andal 

       Terdapat anggapan bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur 

secara andal. Namun, asumsi ini tidak berlaku pada saat pengakuan 

awal aset biologis yang ditentukan oleh harga pasar atau nilai yang 

tidak tersedia dan alternatif estimasi nilai wajar yang andal tidak 

dapat ditentukan secara jelas. Dalam kasus seperti ini, aset biologis 

harus diukur berdasarkan biaya dikurangi  
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akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. 

Setelah nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal, entitas 

harus mengukurnya pada nilai wajar dikurangi estimasi biaya 

penjualan (IAS 41:30). 

       Dalam semua kasus, entitas mengukur hasil pertanian pada saat 

panen berdasarkan nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan. 

Penentuan biaya, akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan 

nilai dalam suatu entitas berdasarkan pada IAS 2 Persediaan, IAS 16 

Aset Tetap, dan IAS 36 Penurunan Nilai Aset (IAS 41:33). 

6.8 Pengungkapan 

       Beberapa item yang harus diungkapkan dalam IAS 41 adalah 

sebagai berikut: 

        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). 

       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 aset biologis harus membedakan antara aset  
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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 yang dapat dikonsumsi (comsumable) adalah aset 

biologis yang akan dipanen sebagai produksi agrikultur atau untuk 

tujuan dijual, misalnya produksi daging, ternak yang dimiliki untuk 

dijual, jagung dan gandum, serta pohon-pohon yang ditanam untuk 

dijadikan kayu. Sedangkan aset biologis pembawa adalah aset 

biologis selain yang tergolong pada aset biologis habis, seperti 

ternak untuk memproduksi susu, tanaman anggur, dan pohon-pohon 

yang menghasilkan kayu sementara pohon tersebut masih tetap 

hidup. Pembawa aset biologis yang tidak menghasilkan produk 

agrikultur dinamakan self-regeneration (IAS 41:44). 

       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). 

        Jika tidak diungkapkan dalam publikasi informasi keuangan, 

suatu entitas harus menjelaskan hal-hal berikut ini (IAS 41:46): 
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1. Sifat dari kegiatan yang melibatkan kelompok aset biologis, 

2. Tindakan non-keuangan atau perkiraan jumlah fisik setiap 

kelompok aset biologis pada akhir periode maupun hasil pertanian 

selama periode tersebut. 

       Entitas harus menyajikan rekonsiliasi perubahan dalam jumlah 

tercatat aset biologis awal dan akhir periode berjalan. Rekonsiliasi 

tersebut mencakup (IAS 41:50): 

a. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai 

wajar dikurangi estimasi biaya penjualan, 

b. Peningkatan aset biologis karena pembelian, 

c. Penurunan aset biologis yang disebabkan oleh penjualan dan 

aset biologis tersebut dikategorikan sebagai aset yang dimiliki 

untuk dijual, 

d. Adanya penurunan aset biologis karena panen, 

e. Adanya peningkatan aset biologis karena penggabungan usaha, 

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

produksi kurang dari satu tahun, misalnya: ternak ayam. (IAS 

41:51). 

6.9 Penerapan IAS 41 di Indonesia 

       Terdapat beberapa hambatan yang masih dihadapi negara dalam 

konvergensi IFRS/IAS, antara lain adalah : 

1) Masih adanya ketidaksesuaian standar dibeberapa negara 

dengan ketentuan IFRS (seperti aturan tentang instrumen 

keuangan dan standar pengukuran berdasar fair value 

accounting). Sedangkan kebanyakan perusahaan di Indonesia 

masih menggunakan historical cost. 

2) Masih terdapat perbedaan kepentingan antara IFRS yang 

berorientasi pada capital market dengan standar akuntansi 

negara-negara yang berorientasi pada ketentuan yang berlaku di 

negaranya. 

3) Adanya berbagai aturan yang kompleks dalam IFRS dianggap 

sebagai hambatan bagi sebagian negara untuk melakukan 

konvergensi. 

4) Masih terdapat gap yang cukup besar antara IFRS dengan 

standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia. 

       Indonesia masih belum sepenuhnya mengadopsi IAS 41 ke 

dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga sektor 

agrikultur belum memiliki standar pelaporan khusus untuk aset 
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biologisnya. Alasan Indonesia menunda konvergensi IAS 41 adalah 

banyaknya asumsi bahwa perlakuan yang diterapkan oleh IAS 41 

terhadap Bearer Biological Assets (BBA) kurang tepat. Berdasarkan 

pendapat dari para analisi, pelaporan nilai wajar BBA mendistorsi 

laporan keuangan dalam merefleksikan secara benar dan wajar 

pendapatan dari perusahaan. Karena BBA tidak diperjualbelikan 

sehingga sangat sulit menentukan nilai wajarnya, sehingga penilaian 

berdasarkan asumsi yang mungkin berbeda untuk perusahaan lain.  

       IAS 41 akan diadopsi ke dalam SAK ketika telah dilakukan 

revisi terhadap perlakuan akuntansi pada BBA. Seperti dipaparkan 

oleh ibu Rosita Uli Sinaga pada “Workshop 2014 PSAK Update” 

mengenai status konvergensi IFRS di Indonesia. Bahwa 

Konvergensi IAS 41 belum dapat terlaksana sepenuhnya karena 

masih menunggu finalisasi pembahasan IASB atas amandemen IAS 

41. 

 

 


