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METODE PENYUSUTAN (DEPRESIASI), UMUR EKONOMIS, 

DAN ANALISA EKONOMI 

 

 

A. Metode Penyusutan (Depresiasi) 

 Depresiasi atau penyusutan dalam akuntansi adalah penyebaran biaya asal 

suatu aktiva tetap (bangunan, alat, komputer, dll) selama umur perkiraannya. 

Penerapan depresiasi akan mempengaruhi laporan keuangan termasuk penghasilan 

kena pajak suatu perusahaan. Terdapat beberapa metode depresiasi, yaitu: 

1. Metode Garis Lurus 

2. Metode Saldo Menurun 

3. Metode Jumlah Angka Tahun 

4. Metode Unit Input 

5. Metode Unit Output 

1.  METODE GARIS LURUS 

Metode garis lurus membebankan jumlah beban penyusutan yang sama dari 

depresiasi untuk setiap periode akuntansi selama usia kegunaan aktiva tersebut. 

Dia ditentukan dengan cara mengurangkan nilai sisa dari biaya awal dan 

membaginya dengan jumlah tahun dari perkiraan usia. Oleh karena 

kemudahannya, maka metode ini merupakan metode yang paling banyak 

digunakan. Dengan metode ini penyusutan tahunan dapat ditentukan dengan dua 

cara, yaitu: 

a. (Cost-Nilai Residu): Umur 

Misalkan nilai sebuah peralatan yang diperoleh tahun 2005 senilai Rp 

16.000.000,00 dan masa manfaat ditentukan 5 tahun dengan nilai sisa Rp 

1.000.000,00, besarnya penyusutan tahun 2006 dapat dihitung sebagai berikut: 

(16.000.000-1.000.000)/5 = Rp 3.000.000,00. 

b. Ditentukan Persentase (%) Penyusutan 

Kemudian penyusutan tahunan diperoleh dengan cara mengalikan % tersebut 

dengan cost yang disusutkan sebagai berikut: 

http://manajemen2010ringga.blogspot.com/2010/04/metode-penyusutan-depresiasi.html


1) Prosentase penyusutan tahunan = 100% : umur, jadi = 100% : 5 = 20%. 

2) Dihitung penyusutan = 20% x (16.000.000 – 1.000.000) = Rp 3.000.000,00. 

 

2.  METODE SALDO MENURUN 

Metode saldo menurun (dikenal juga sebagai saldo menurun ganda) 

merupakan bentuk yang popular untuk mempercepat depresiasi. Tingkat yang 

digunakan biasanya dua kali dari tingkat yang digunakan oleh metode garis lurus. 

Metode ini tidak memperhitungkan perkiraan nilai sisa dalam menentukan tingkat 

depresiasi atau menghitung depresiasi secara periodik. Meskipun demikian, suatu 

aktiva tidak dapat didepresiasikan melebihi perkiraan nilai sisa. Beban depresiasi 

adalah lebih tinggi di tahun pertama, dan menjadi lebih kecil di tahun berikutnya. 

Pertama, tentukan prosentase penyusutan, biasanya dua kali prosentase 

penyusutan metode garis lurus. Dengan demikian jika ada mesin umurnya 5 tahun, 

maka tarif/prosentase penyusutan tahunannya adalah 2 x 100% : 5 = 40%. Setelah 

itu ditentukan nilai buku pada awal tahun. Nilai buku adalah saldo rekening aktiva 

tetap dikurangi dengan saldo rekening akumulasi penyusutan. Untuk tahun 

pembelian, karena akumulasi penyusutannya belum ada, maka nilai bukunya 

adalah sebesar harga perolehannya. 

 

3.  METODE ANGKA-ANGKA TAHUN 

Metode jumlah angka tahun merupakan bentuk lain untuk mempercepat 

depresiasi. Depresiasi tahunan dihitung dengan cara mengurangi nilai sisa dari 

biaya sebenarnya, dan mengalikan jumlah ini dengan angka pecahan dari 

depresiasi. Penyebut pecahan adalah jumlah angka tahun dari usia kegunaan; 

untuk usia 5 tahun, penyebutnya = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 =15. Pembilangnya adalah 

tahun dengan urutan mundur. Untuk tahun pertama, pembilangnya adalah 5 dan 

pecahannya adalah 5/15. 

Alokasi cost aktiva tetap dilakukan berdasarkan angka tahun penggunaan. 

Jika umur aktiva tetap adalah 5 tahun, maka tahun penggunaannya adalah tahun 

ke 1,2,3,4,5. Jumlah dari angka-angka tersebut akan dijadikan penyebut. 

Sementara itu pembilangnya adalah sisa umur dari masing awal tahun 



penggunaan. Pada awal penggunaan sisa umurnya masih lima tahun, oleh 

karenanya pembilangnya adalah 5. Setelah digunakan 1 tahun, maka pada awal 

tahun kedua sisa umurnya adalah empat tahun sehingga pembilangnya adalah 4. 

Demikian seterusnya untuk tahun ketiga, keempat, dan seterusnya. 

Misalkan ada sebuah mesin dibeli tanggal 2 Januari 2001 dengan harga Rp 

16.000.000 ditaksir masa manfaat 5 tahun dengan nilai residu Rp 1.000.000. 

Penyusutan tahun 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005 dapat dihitung sebagai 

berikut : 

Tahun ke 1 

5/15 (16.000.000 – 1.000.000) = 5.000.000 

Tahun ke 2 

4/15 (16.000.000 – 1.000.000) = 4.000.000 

Tahun ke 3 

3/15 (16.000.000 – 1.000.000) = 3.000.000 

Tahun ke 4 

2/15 (16.000.000 – 1.000.000)= 2.000.000 

Tahun ke 5 

1/15 (16.000.000 – 1.000.000) = 1.000.000 

 

4.  METODE UNIT INPUT 

Alokasi cost aktiva tetap ke beban penyusutan tahunan digunakan jumlah 

input yang dikeluarkan (misalnya jam mesin) dalam suatu tahun dibandingkan 

dengan taksiran input (jam mesin) yang harus dikeluarkan sampai aktiva tetap 

tersebut diafkir. Misalkan sebuah mesin dibeli pada tanggal 2 Januari 2001 

dengan harga Rp 16.000.000 dan ditaksir dapat digunakan selama 100.000 jam 

dengan nilai residu Rp 1.000.000. Selama tahun 2001 digunakan selama 5.000 

jam, maka penyusutan tahun 2001 adalah : 

(5.000/100.000) x (Rp 16.000.000 – Rp 1.000.000) = Rp 750.000 

 

 



 

5.  METODE UNIT OUTPUT 

Alokasi cost aktiva ke beban penyusutan tahunan menggunakan jumlah 

produk yang dihasilkan dalam suatu tahun dibandingkan dengan taksiran output 

(jumlah produk) yang akan dihasilkan sampai aktiva tetap tersebut diafkir. 

Misalkan sebuah mesin dibeli pada tanggal 2 Januari 2001 dengan harga Rp 

16.000.000 dan ditaksir dapat digunakan untuk membuat produk sebanyak 

200.000 unit dengan nilai residu Rp 1.000.000. Selama tahun 2001 digunakan 

selama 20.000 unit maka penyusutan tahun 2001 adalah: 

(20.000/200.000) x (Rp 16.000.000 – Rp 1.000.000) = Rp 1.500.000  

 

B. Umur Ekonomis 

Untuk melindungi investasi alat dan kesanggupan untuk mengganti alat, 

pemilik alat harus memperhitungkan kembali (recover Over) umur manfaat alat 

seiring dengan biaya penurunan nilai jual (loss in resale value) dengan biaya 

pemilikan alat termasuk bunga, asuransi dan pajak. Pemilik alat untuk tujuan 

ekonomis memperhitungkan penurunan nilai jual kembali di masa datang dan 

memperoleh kembali investasi alat aslinya dengan menetapkan jadwal waktu 

depresiasi alat sesuai dengan jenis penggunaan alat. Depresiasi alat dalam hal ini 

tidak semata pada pertimbangan pajak tapi lebih kepada harapan penggunaan 

dalam pemakaian alat secara menguntungkan. Karena untuk pertimbangan yang 

sangat hati-hati yang dilakukan dalam menyeleksi peri ode depresiasi dan untuk 

keperluan perhitungan biaya pemilikan dan operasional alat lebih berdasarkan 

pada manfaat alat dari pada perhitungan pajak. Tabel standar kondisi operasi alat 

yang diberikan pabrik dalam pemanfaatan periode alat adalah dalam jumlah jam 

operasi alat (equipment operating hours).  

Umur ekonomis itu sangat tergantung pada jenis-jenisnya masing-masing 

dan juga pada kebijakan dan cara menilai dari suatu perusahaan. Berikut beberapa 

contohnya: 

1. Bangunan memiliki umur ekonomis yang cukup lama kecuali diperuntukan 

produksi yang cukup berat, misalnya: Bangunan kantor akan memiliki umur 



ekonomis yang lama seperti: 15 sampai 20 tahun. Sedangkan untuk bangunan 

gudang atau pabrik bisa memiliki umur 10 sampai 15 tahun. 

2. Mesin dan peralatan produksi, serta kendaraan memiliki umur ekonomise yang 

tidak terlalu lama. Umur ekonomisnya dalam kisaran 5 sampai 10 tahun. Apalagi 

yang berhubungan dengan teknologi canggih yang biasanya perkembangan sangat 

cepat. 

3. Peralatan kantor biasanya kisaran 5 sampai 10 tahun tergantung kebijakan dan 

penilaian masing-masing perusahaan. 

Biaya utilitas tidak perlu dicari nilai depresiasinya dan tidak perlu umur 

ekonomisnya. Hal ini disebabkan karena biaya utilitas merupakan pembebanan 

yang dilakkukan dibawah satu periode keuangan. Depresiasi muncul apabila 

pembebanan biaya terjadi dalam lebih dari satu periode keuangan. 

Nilai sisa masing-masing dihitung dengan cara perkiraan. Penghitungan nilai sisa 

didapatkan dari pengurangan nilai perolehan dengann akumulasi depresiasi. 

 

C.  Analisa Ekonomi 

Analisa ekonomi adalah suatu usaha melakukan penelitian secara 

mendalam tentang suatu kondisi ekonomi dengan melihat beberapa faktor yang 

dinanamakan indikator ekonomi sehingga kita dapat menyimpulan dengan metoda 

ilmiah kondisi ekonomi yang saat ini sedang berlangsung. Untuk mencapai suatu 

analisa ekonomi yang baik sebaiknya dengan mempertimbangkan dan 

memperhitungkan setiap indikator yang ada dan melakukan suatu perhitungan 

statistik yang memadai agar hasil analisisnya lebih memuaskan.Karena bisa jadi 

bila melakukan suatu analisis , hasilnya akan sangat berbeda. Hal yang penting 

lagi adalah adanya data yang terbaru, terkini, dan terlengkap juga menentukan 

kualitas dari analisisnya. Kegiatan melakukan analisa ini tidak hanya sekedar 

mengungkapkan berdasarkan hal-hal mendasar tetapi harus memiliki kemampuan 

mensintesa semua ilmu terkait dan memberikan output yang mencakup pandangan 

yang luas. 
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