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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang berarti pendapatan dan 

mata pencahariannya mengandalkan Industri pertanian sebagai pemberi lapangan 

pekerjaan untuk para tenaga kerja yang ada di Indonesia. Berdasarkan struktur 

lapangan pekerjaan yang telah dicatat oleh Badan Pusat Statistik dalam (Nurhayat, 

2018) sektor pertanian masih mencatatkan sebagai salah satu sektor yang banyak 

menyerap tenaga kerja, dengan peranannya yang mencapai 28,79 persen. Hal 

tersebut menunjukan bahwa industri pertanian merupakan sektor yang diandalkan 

untuk menampung tenaga kerja di Indonesia. Dukungan dari pemerintah juga 

terus diberikan agar tenaga kerja di sektor pertanian tetap dapat bekerja yaitu 

dengan cara memberikan bantuan alat mesin pertanian secara gratis.  

Indonesia memiliki keunggulan sebagai produsen komoditas pertanian yang 

selama ini selalu dijadikan sebagai salah satu komoditas andalan dalam 

perdagangan Internasional. Bahkan ditahun 2018, neraca perdagangan Indonesia 

yang berasal dari hasil pertanian mencatatkan surplus dengan nilai mencapai 

sekitar Rp 139,6 triliun kurs pada bulan Februari. Selain itu, tercatat nilai ekspor 

dari hasil pertanian pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang mencapai 29 

miliar dolar AS atau sekitar dua kali lipat dari nilai impornya yang hanya 

mencatatkan 19 miliar dolar AS. Perdagangan produk pertanian Indonesia juga 

terus mengalami surplus setiap tahunnya. Pada 2018, jumlah dari volume ekspor 

yang meningkat menjadi sebanyak 42,5 juta ton dibandingkan dengan volume 

ekspor ditahun 2017 yang hanya mencapai 41,3 juta ton. Pernyataan ini didukung 

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga 

Andri yang dikutip dari kompas.com. ‘Dengan angka tersebut, berarti peningkatan 

kita sebanyak 1,2 juta ton,’ ujar Kuntoro dalam (Kurniawan, 2019) 

Industri pertanian sendiri mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan 

dengan pemanfaatan dan pembudidayaan makhluk hidup yang berupa tanaman
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dan hewan. Sektor pertanian dapat meliputi subsektor perikanan, subsektor 

peternakan, subsektor kehutanan dan subsektor perkebunan. Industri pertanian 

selama ini merupakan salah satu bidang yang memberi kontribusi besar bagi 

Indonesia, dengan menyediakan komoditas-komoditas yang diminati oleh negara-

negara lain sehingga menjadikan Industri pertanian sebagai salah satu penopang 

ekonomi Indonesia. Komoditas unggulan yang di produksi berupa kelapa sawit, 

karet, kakao dan kopi. Komoditas tersebut merupakan beberapa andalan dari 

industri pertanian yang berada di Indonesia karena merupakan komoditas yang 

diincar oleh berbagai negara.  

Industri sektor pertanian ini meliputi beberapa subsektor, diantara sekian 

banyak subsektor tersebut, terdapat kemiripan dari subsektor kehutanan dengan 

subsektor perkebunan. Keduanya sama-sama melakukan kegiatan operasinya di 

areal kebun yang dimiliki atau dikuasai oleh entitas, tetapi terdapat perbedaan 

apabila dilihat dari segi jenis tanaman yang ditanam pada lahan tersebut. Jenis 

tanaman dari perkebunan biasanya memiliki buah ataupun produk dari 

tanamannya, sedangkan jenis tanaman dari kehutanan biasanya berupa tanaman 

yang ditebang dan diambil kayunya untuk diproses menjadi produk bagi entitas. 

Industri di Indonesia secara umum dikelola oleh dua jenis perusahaan. 

Masing–masing jenis mempunyai tujuan dan karakteristik yang berbeda-beda. 

Jenis yang pertama adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh negara atau bahkan dimiliki 

secara keseluruhan oleh negara. Sedangkan yang kedua adalah perusahaan yang 

dimiliki dan dikelola oleh perusahaan publik. Selain karakteristik tersebut, 

industri yang dikelola oleh publik juga memiliki karakteristik tambahan lain yaitu 

sama dengan pihak terkait lainnya dan masyarakat setempat. 

Usaha dibidang Industri pertanian saat ini sedang mengalami perkembangan 

yang cukup pesat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan 

tersebut, seperti perkembangan pada teknologi pertanian yang semakin mutakhir 

dan canggih, bertambahnya permintaan hasil pertanian, adanya era perekonomian 

baru yaitu pasar bebas ASEAN dan timbulnya otonomi daerah yang memiliki 

dampak pada pengelolaan hasil dari pertanian. Selain itu, semakin meningkat 

tuntutan transparansi dan juga akuntabilitas oleh publik yang seiring dengan 
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berkembangnya keterbukaan atas informasi yang telah difasilitasi oleh keberadaan 

dari teknologi komunikasi dan informasi yang terus semakin berkembang dengan 

berbagai kemudahan yang diberikan.  

Oleh karena itu, industri pertanian sangat membutuhkan sebuah alat untuk 

memanajemen yang berguna dalam pengambilan keputusan. Contoh dari alat 

manajemen yang umumnya diketahui dan digunakan dapat berupa laporan 

keuangan. Kebutuhan akan laporan keuangan juga sangatlah vital bagi berbagai 

pihak, sebagai contoh, dibutuhkan oleh manajemen untuk menentukan langkah 

yang diambil dalam membuat keputusan ekonomi perusahaan, laporan keuangan 

juga dibutuhkan oleh investor untuk menilai apakah di masa mendatang 

perusahaan akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. 

Secara umum, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah laporan keuangan 

dapat dikatakan baik jika dapat memberikan informasi yang andal, lengkap, dapat 

dibandingkan, dan relevan. Mengingat begitu pentingnya peran yang diberikan 

laporan keuangan, maka sudah menjadi kewajiban bagi entitas untuk melakukan 

penyusunan laporan keuangan dengan benar, baik, wajar dan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Hal ini dibutuhkan sebagai bentuk untuk 

mengurangi terjadinya asimetri informasi atau perbedaan informasi yang diterima 

oleh kalangan pengguna laporan keuangan.  

Sehingga dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, pemilihan dan 

penggunaan metode dan kebijakan akuntansi menjadi hal yang perlu diperhatikan. 

Metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis 

usaha industri yang dijalankan oleh entitas tersebut. Keberagaman jenis usaha 

industri dan skala dari kegiatan entitas dapat menyebabkan berbedaan pada 

pemilihan dan penggunaan metode serta kebijakan akuntansi. Pada beberapa jenis 

industri yang mempunyai perbedaan karakteristik tertentu, perbedaan penggunaan 

kebijakan dan metode akuntansi sangat mungkin terjadi. Keunikan yang dimiliki 

oleh industri tersebut bisa terdapat pada kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi 

atas aset, struktur permodalan, pengelolaan dari produk yang diolah entitas, atau 

hal lainnya. 

Aset yang dimiliki oleh perusahaan dibidang industri pertanian mempunyai 

karakteristik yang unik, berbeda dengan perusahaan yang bergerak dibidang 
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industri lain. Perbedaan karakteristik tersebut dapat terlihat dari aktivitas 

pengelolaan dan juga transformasi biologis yang terjadi pada tanaman untuk 

menghasilkan suatu aset lainnya atau produk yang dapat digunakan langsung atau 

dapat diolah lebih lanjut. Pada umumnya, karena memiliki karakteristik yang 

unik, perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan dan bidang perkebunan 

memiliki sebuah kemungkinan yang cukup besar untuk menyampaikan informasi 

pada laporan keuangan menjadi lebih bias dibandingkan dengan perusahaan yang  

dibidang lainnya terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan, 

penyajian dan pengungkapan mengenai aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. 

Namun, perusahaan yang bergerak pada bidang industri pertanian memiliki aset 

yang mempunyai karakteristik unik, aset tersebut adalah aset biologis. 

Definisi pada PSAK 69 aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup. 

Namun makna tersebut berbenturan dengan definisi tanaman produktif yang 

masuk ke dalam lingkup dari PSAK 16 yang mengenai aset tetap, sehingga hal 

yang dimaksud disini adalah produk yang tumbuh pada tanaman produktif. 

Pada industri pertanian, aset menjadi salah satu bagian yang cukup menarik 

perhatian. Berbeda dengan perusahaan manufaktur pada umumnya, perusahaan 

yang bergerak dibidang industri pertanian memiliki aset yang berbentuk makhluk 

hidup (hewan dan tumbuhan). Proses perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan, 

pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan atas aset yang umumnya 

benda mati. Dibutuhkan pemahaman yang lebih mendetail terhadap aset biologis,  

karena terdapat klasifikasi yang berbeda pada PSAK 69 mengenai Agrikultur 

yang merupakan sebuah standar unik, jika standar yang lain memiliki klasifikasi 

aset berupa gedung, mesin, kendaraan, dan lain-lain, PSAK 69 justru merupakan 

standar yang mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap aset biologis 

(tanaman atau hewan hidup) serta produk agrikultur yang dimiliki oleh entitas. 

Keberadaan dari PSAK 69 memiliki tujuan untuk mengatur perlakuan 

akuntansi yang dilakukan oleh entitas ketika berkaitan dengan aktivitas agrikultur. 

Aktivitas agrikultur sendiri merupakan kegiatan entitas untuk memanajemen 

proses pertumbuhan, penurunan, produksi, dan juga proses prokreasi yang 

memicu adanya perubahan dari segi kuantitatif maupun kualitatif aset biologis dan 

merupakan panen dari aset biologis yang dimiliki oleh entitas untuk dijual atau 
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untuk di jadikan aset biologis tambahan. Sebagai contoh, berikut adalah 

penjelasan dari Bapak Bagus yang menjabat sebagai Finance, Accounting & Tax 

Manager PT IJ, 

Kalo untuk aktivitas agrikultur yang kita lakukan bisa ambil contoh dari tanaman 

sengon. Pertama dilakuin persemaian dan pembibitan ditanam di dalam polybag, ini 

biasanya disebut nursery. Terus kalo udah cukup besar, baru ditanam di lahan. Setelah itu, 

tanaman yang berumur sekitar 2 sampai 4 tahun dilakukan penjarangan. Kemudian sekitar 

tahun ketujuh barulah tanaman dipanen. (Manuskrip Prariset, IK.1 28 April 2019) 

 

Penerapan standar baru tentang agrikultur di Indonesia bisa menimbulkan 

kesulitan bagi perusahaan yang perlu menerapkannya, dimana aturan tersebut 

merupakan pengadopsian dari pengaturan internasional yang berkemungkinan hal 

tersebut belum tentu sepenuhnya dapat diterapkan perusahaan yang usahanya 

berkaitan dengan agrikultur di Indonesia. Salah satu kendala penerapan standar 

akuntansi diungkapkan oleh Bapak Bagus, 

PT IJ sudah mengadopsi PSAK dalam penyusunan laporan keuangan auditednya. 

Jadi, setiap perubahan dalam PSAK yang berdampak pada penyusunan laporan keuangan 

pasti diterapkan juga. Tapi untuk tanaman karet kita belum menerapkan PSAK 69, karena 

kita tidak melakukan penyimpanan persediaan getah dan langsung dijual setelah dipanen. 

Selain itu juga karena getah karet kan masih di dalam pohon, jadi gak keliatan berapa 

banyak getahnya. (Manuskrip Prariset, IK.1 12 Februari 2019) 

 

Sesuai dengan pernyataan di atas, dampak dari penerapan PSAK 69 yang 

efektif per tanggal 1 Januari 2018, maka perusahaan perlu melakukan adaptasi 

dengan peraturan tersebut. Sehingga perlu adanya penyesuaian yang dilakukan 

perusahaan dalam penerapannya. Perusahaan harus teliti dalam mengukur, 

mengakui, menyajikan, dan mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam PSAK 69 

agar dapat memberikan laporan keuangan yang andal, relevan, mudah dipahami, 

dan dapat dibandingkan. Penerapan aturan baru membuat PT. IJ mengalami 

kendala dalam melaksanakannya, terutama pada pengakuan yang perlu dilakukan 

untuk produk agrikulturnya, terutama pada produk getah karet. Hal tersebut 

dikarenakan oleh getah karet merupakan hasil agrikultur yang berada dalam 

tanaman produktif, sehingga cukup sulit untuk mengetahui besaran nilai pada 

produk tersebut. Selain itu, terdapat juga kendala dari sisi pengukuran dengan 

nilai wajar yang menggunakan nilai pada pasar aktif. 

Kendala utama dalam melakukan appraisal itu, kita harus menentukan fair value 

yang akan menjadi dasar dalam penentuan nilai aset biologis maupun produk agrikultur. 

Nah, penilaian yang sesuai dengan PSAK 69, saat ini baru diterapkan untuk tanaman 

sengon saja. Jadi, kalo untuk yang karet belum, kemaren kami diskusi dengan auditor susah 
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ngitung getahnya karena gak keliatan, beda sama sawit yang ada buahnya. (Manuskrip 

Prariset, IK.1 12 Februari 2019) 

 

Menentukan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang dimiliki memerlukan 

pengukuran yang berbasiskan pasar aktif dari komoditas yang ingin dijual atau 

ingin dimiliki, sehingga dengan menggunakan nilai wajar dapat mengestimasi 

dimana transaksi teratur untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas yang 

terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran terhadap aset 

biologis yang dilakukan menggunakan nilai wajar terkadang mengalami kendala, 

terutama ditahun pertama aset biologis tersebut diakui oleh entitas, seperti kendala 

yang dialami oleh PT IJ 

Kendala untuk sengon ada disaat pengakuan awal yang mengalami kerugian. Terus 

juga untuk tanaman ditahun nol atau penanaman ditahun berjalan dan tanaman ditahun satu 

belum bisa pake fair value untuk pengukurannya, karena nilai fair valuenya lebih rendah 

daripada historical cost. (Manuskrip Prariset, IK.1 28 April 2019) 

 

Penilaian terhadap aset biologis pada tahun pertamanya setelah 

dilakukannya penanaman memang sangat memungkinkan untuk mengalami 

kerugian, karena aset biologis tersebut tentunya akan lebih banyak mengeluarkan 

biaya dan dianggap belum layak untuk dijual sehingga apabila terdapat nilai pada 

tanaman pun tidak akan melebihi biaya yang telah dikeluarkan oleh entitas. 

Penelitian dilakukan oleh (Yefni, Arifulsyah, & Nurulita, 2018) 

mengungkapkan penelitiannya pada PT. Perkebunan Nusantara V di Riau bahwa 

perusahaan belum menerapkan PSAK 69. Sehingga terdapat perbedaan dalam 

pengukuran dan pencatatan yang dilakukan pada aset biologis dimana perusahaan 

mengukur dan mencatat aset biologisnya menggunakan nilai perolehannya, hal 

tersebut membuat tidak adanya keuntungan atau kerugian pada periode berjalan 

dan berakibat peningkatan laba perusahaan terlalu rendah. 

Seperti diungkapkan dalam penelitian yang meninjau perlakuan akuntansi 

pada PT. Perkebunan Nusantara XII di Kebun Bantaran (Setiyawan, 2018), bahwa 

perusahaan melakukan pengukuran nilai dari aset biologis yang dimilikinya 

dengan menggunakan nilai perolehannya dengan mengkapitalisasi biaya-biaya 

yang telah dikeluarkan dan disajikan dalam neracanya sebesar nilai bukunya. 

Perusahaan menganggap hal tersebut lebih terukur sehingga menjadikan nilai 

yang telah diperoleh lebih andal karena sulitnya menentukan nilai wajar.  
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Pada penelitian ini, subjek yang akan diteliti adalah PT. IJ, yang merupakan 

salah satu perusahaan milik swasta, perusahaan tersebut bergerak dalam bidang 

pengusahaan hutan tanaman indsutri, komoditas yang dihasilkan dan 

diperjualbelikan adalah getah karet dan tanaman sengon. Pemilihan PT. IJ sebagai 

subjek penelitian karena perusahaan tersebut kegiatan operasinya bergerak 

dibidang agrikultur sehingga sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan 

perlakuan akuntansi atas aktivitas agrikultur yang dilakukan oleh entitas. 

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aktivitas 

agrikultur berdasar dengan Standar Akuntansi Keuangan yang baru diterapkan 

efektif pada awal tahun 2018 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka judul pada  

penelitian ini adalah “Analisis Perlakuan Akuntansi Aktivitas Agrikultur dalam 

Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 69 Pada PT IJ”. 

 

1.2  Fokus Penelitian 

Penelitian ini memiliki fokus terhadap perusahaan agrikultur, dimana 

perusahaan perlu untuk mengakui, mengukur, mencatat serta menyajikan dan 

mengungkapkan aktivitas agrikulturnya menggunakan aturan yang berhubungan 

dengan agrikultur. Aturan yang dimaksud adalah PSAK No. 69 tentang Agrikultur 

yang membahas mengenai penerapan perlakuan akuntansi yang terkait dengan 

aktivitas agrikultur pada perusahaan.  

Fokus penelitian berguna untuk membatasi permasalahan yang dibahas, hal 

yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah perlakuan akuntansi atas 

aktivitas agrikultur sejak masa penyemaian, pembibitan, perawatan, penjarangan 

hingga panen. Informan kunci yang menguasai permasalahan yaitu, Finance, 

Accounting & Tax Manager PT. IJ. Lokasi penelitian berlokasi di kantor PT. IJ 

yang terletak di Kalimantan Selatan. 
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1.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah 

disampaikan sebelumnya, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah 

bagaimana perlakuan akuntansi atas aktivitas agrikultur pada PT. IJ berdasarkan 

PSAK 69? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka 

diharapkan penelitian ini bisa mengetahui dan memahami sehingga dapat 

memberikan gambaran mengenai bagaimana perlakuan akuntansi atas aktivitas 

agrikultur pada PT. IJ. 

 

1.5  Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat digunakan serta 

diambil dan manfaat tersebut dilihat dari aspek teoritis dan aspek praktis. 

 

1.5.1  Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai 

sumber pengetahuan dan keilmuan bagi mahasiswa serta akademika 

dibidang akuntansi khususnya mengenai perlakuan akuntansi atas 

aktivitas agrikultur salah satu perusahaan yang bergerak dalam sektor 

agikultur di Indonesia. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu 

referensi yang bisa digunakan untuk menunjang serta membantu 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik dibidang 

akuntansi pada perusahaan agrikultur.  

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk 

pengembangan teori dan juga konsep yang berkaitan dengan topik 

dibidang akuntansi pada perusahaan sektor agrikultur. 
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1.5.2  Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

pihak perusahaan yang bergerak disektor perkebunan atau kehutanan 

untuk digunakan sebagai bahan masukan yang berkaitan dengan 

perlakuan akuntansi atas aktivitas agrikultur sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan di masa yang akan datang.  

b. Bagi Praktisi  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber 

informasi bagi para praktisi dibidang akuntansi khususnya mengenai 

topik perlakuan akuntansi atas aktivitas agrikultur pada perusahaan 

disektor perkebunan dan kehutanan.  
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