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BAB 2 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Dasar Teori 

Landasan teori yang terdiri dari beberapa tinjauan yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi perhitungan depresiasi metode satuan hasil seperti dibawah 

ini. 

 

2.1.1. Aplikasi  

Aplikasi adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu 

sesuai kemampuan yang dimilikinya. (Sutabri, 2012:147) 

 

2.1.2. Depresiasi 

Depresiasi adalah proses pengalokasian biaya perolehan asset tetap 

menjadi beban selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. 

Pengalokasian biaya perolehan diperlukan agar dapat dilakukan perbandingan 

yang tepat antara pendapatan dengan beban, sebagaimana diminta oleh prinsip 

perbandingan. Selama masa pemakaian, kemampuan suatu asset untuk 

menghasilkan pendapatan biasanya semakin menurun, baik secara fisik maupun 

fungsinya. Penurunan karena faktor fisik terjadi karena pemakaian dan kausan, 

sehingga secara fisik asset terlihat menurun. Penurunan dari segi fungsi adalah 

karena asset menjadi tidak memadai dan ketinggalan jaman. Suatu asset dikatakan 

tidak memadai lagi, jika asset tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan saat ini 

dan dimasa datang. Suatu asset dikatakan sudah ketinggalan jaman, apabila asset 

tertentu tidak dibutuhkan lagi di masa datang. Penurunan dari segi fungsi kadang 

– kadang tidak bersamaan dengan penurunan fisik. (Al. Haryono Jusup, 2011:144)    
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2.1.3. Faktor yang mempengaruhi dalam perhitungan depresiasi 

Faktor – faktor yang mempengaruhi dalam perhitungan depresiasi, yaitu : 

1. Biaya Perolehan. Biaya perolehan meliputi semua pengeluaran yang 

diperlukan untuk mendapatkan asset, dan pengeluaran – pengeluaran lain 

hingga asset siap untuk digunakan. (Al. Haryono Jusup, 2011:135) 

2. Masa manfaat. Masa manfaat atau kadang – kadang disebut sebagai umur 

asset adalah jangka waktu pemakaian asset yang diharapkan oleh 

perusahaan. Masa manfaat dapat juga dinyatakan dalam satuan waktu, unit 

aktivitas (misalnya jam kerja mesin), atau satuan hasil yang diharapkan 

dari suatu asset. Masa manfaat adalah suatu taksiran. Dalam membuat 

taksiran, manejemen mempertimbangkan berbagai faktor, seperti rencana 

penggunaaan asset, perkiraaan reparasi dan pemeliharaan, dan kerentanan 

terhadap ketinggalan jaman. Pengalaman masa lalu sangat berguna dalam 

memutuskan taksiran masa manfaat. Untuk suatu asset yang sejenis, 

perusahaan yang satu bisa membuat taksiran yang berbeda dibandingkan 

perusahaan lainnya. (Al. Haryono Jusup, 2011:146). 

3. Nilai Residu. Nilai residu atau biasa disebut juga nilai sisa adalah taksiran 

nilai tunai asset pada akhir masa manfaat asset tersebut. Nilai ini bisa 

didasarkan pada taksiran nilai asset sebagai barang bekas, atau bisa juga 

atas dasar taksiran bila asset ditukar dengan asset lain di akhir masa 

manfaat. Seperti halnya masa manfaat, nilai residu juga merupakan suatu 

taksiran. Dalam membuat taksiran, manajemen mempertimbangankan 

rencana penggunaan asset dan pengalaman masa lalu dengan asset serupa. 

(Al. Haryono Jusup, 2011:146). 
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2.1.4. Metode – metode depresiasi 

Adapun metode – metode yang dapat dicatat dan dilaporkan mengenai 

depresiasi suatu asset adalah sebagai berikut : 

 

1. Metode garis lurus 

Metode garis lurus, beban depresiasi periodik sepanjang masa pemakaian 

asset adalah sama besarnya. Rumus untuk menghitung biaya depresiasi per tahun 

dan perhitungan biaya depresiasi adalah : 

 

 

 

 

2. Metode saldo menurun 

Pada metode ini, biaya depresiasi dari tahun ke tahun semakin menurun. 

Hal ini terjadi, karena perhitungan biaya depresiasi periodik didasarkan pada nilai 

buku (biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi) asset yang semakin 

menurun dari tahun ke tahun. Biaya depresiasi per tahun dihitung dengan cara 

mengalikan nilai buku asset pada awal tahun dengan tarif depresiasi. Tarif 

depresiasi tetap sama pada setiap tahun, akan tetapi nilai buku setiap tahun 

semakin menurun. Nilai buku pada awal tahun pertama adalah sama dengan biaya 

perolehan asset, sedangkan pada tahun – tahun berikutnya, nilai buku adalah 

selisih antara biaya perolehan dengan akumulasi depresiasi pada awal tahun. 

Rumus dan perhitungan depresiasi adalah : (Al. Haryono Jusup, 2011:148). 

 

 

 

3. Metode satuan hasil 

Metode satuan hasil, menghasilkan pembebanan berdasarkan pada 

penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Dasar teori yang dipakai

Biaya Perolehan – Nilai Residu = Biaya Perolehan didepresiasi 

Biaya Perolehan didepresiasi : Masa Manfaat = Beban Depresiasi Per 

tahun 

Nilai buku pada awal tahun x tarif saldo menurun = Beban Depresiasi 

Per tahun 
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bahwa suatu aktiva itu dimiliki untuk menghasilkan produk. Sehingga penyusutan 

didasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan. Depresiasi per unit produk dapat 

dihitung sebagai berikut : (Zaki Baridwan, 2008:311). 

 

 

Sedangkan untuk menghitung beban depresiasi sebagai berikut : (Zaki 

Baridwan, 2008:311). 

 

 

Penentuan Taksiran Produksi 

Dalam metode satuan hasil, masa pemakaian aktiva tidak dinyatakan 

dengan jangka waktu, melainkan dengan satuan (unit) yang dapat dihasilkan oleh 

aktiva yang bersangkutan. Metode satuan hasil cocok digunakan untuk depresiasi 

mesin pabrik, karena hasil suatu mesin dapat diukur satuannya. Namun demikian, 

metode ini tidak tepat bila digunakan pada gedung atau mebel, karena untuk 

aktiva semacam ini depresiasi lebih merupakan fungsi waktu (bukan kegiatan), 

dan satuan hasil sukar untuk diukur. Oleh karena itu dalam metode ini yang perlu 

ditaksir adalah jumlah satuan hasil yang diperkirakan dapat dihasilkan oleh aktiva. 

Taksiran satuan hasil ini dipakai untuk membagi harga perolehan didepresiasi, 

sehingga dapat ditentukan depresiasi per satuan hasil.  

Metode satuan hasil (atau satuan kegiatan) tidak sepopuler metode garis 

lurus. Hal ini disebabkan adanya kesulitan dalam menaksir jumlah hasil atau 

jumlah kegiatan yang mendekati kenyataan. Namun demikian metode ini sangat 

cocok bila diterapkan apabila hasil atau kegiatan sangat bervariasi dari periode ke 

periode. (Al. Haryono Jusup, 2011: ……) 

 

Studi Kasus Metode Satuan Hasil 

Sebuah mesin dibeli dengan harga perolehan Rp. 400.000,00 taksiran nilai 

sisa sebesar Rp. 20.000,00. Dan diprediksi memiliki masa manfaat hingga 3 

tahun. Diperkirakan mesin selama 3 tahun berproduksi dan menghasilkan jumlah 

Depresiasi Per Unit = Harga Perolehan – Nilai Residu  

    Taksiran produksi 

Beban Depresiasi = Depresiasi Per Unit x Jumlah Produksi 
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unit sebanyak 30.000 unit, untuk tahun ke-1 sebanyak 15.000 unit, untuk tahun 

ke-2 sebanyak 10.000 unit, dan untuk tahun ke-3 sebanyak 5.000unit.  

Perhitungan taksiran produksi adalah tahun ke-1 + tahun ke-2 + tahun ke-3 

= 15.000 + 10.000 + 5.000 = 30.000. 

Depresiasi per unit produk adalah : 

 

 

 

Maka beban depresiasi untuk tahun pertama sebesar Rp. 12,67 x 15.000 = 

Rp. 190.050,00. Beban depresiasi untuk tahun kedua sebesar Rp. 12,67 x 10.000 = 

Rp. 126.700,00. Beban depresiasi untuk tahun ketiga sebesar Rp. 12,67 x 5.000 = 

Rp. 63.350,00. 

 

2.1.5. Apache 

Apache merupakan salah satu perangkat lunak web server. Web server 

adalah sebuah komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. 

Perangkat keras web server tidak berbeda dengan komputer rumah atau PC, yang 

membedakan adalah kapasitas dan kapabilitasnya. Perbedaan tersebut dikarenakan  

web server berkerja sebagai penyedia layanan yang diakses oleh banyak 

pengguna, sehingga dibutuhkan kapasitas dan kapabilitas yang besar 

dibandingkan dengan PC. Dukungan perangkat lunak web server memiliki 

karakterisitik dan teknologi yang digunakan untuk mengatur kerja sistemnya. 

(Alexander, 2013:11) 

 

2.1.6. PHP 

PHP (PHP:Hypertext Preprocessor) adalah sebuah bahasa pemrograman 

yang dibentuk scripting, sistem kerja dari program ini adalah sebagai interpreter 

bukan sebagai compiler. Bahasa interpreter adalah script mentah yang tidak harus 

diubah kedalam bentuk source code. Sehingga pada saat menjalankan bentuk 

program, kode dasar secara langsung akan dijalankan tanpa harus melalui proses 

pengubahan ke dalam bentuk Source Code, sehingga ketika terjadi kesalahan 

Depresiasi Per Unit = Rp. 400.000,00 – Rp. 20.000,00  = Rp. 12,67 

     30.000 
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maka program akan tetap berjalan tanpa harus menghiraukan kesalahan yang ada. 

(Bunafit Nugroho, 2009:201) 

PHP digunakan sebagai bahasa script server-side dalam pengembangan 

web yang disisipkan pada dokumen HTML. PHP merupakan software open-

source yang disebarkan dan dilisensikan secara gratis serta dapat didownload 

secara bebas dari situs resminya. (Kasiman Peranginangin, 2006:2) 

 

2.1.7. MySQL 

MySQL merupakan software sistem manajemen database yang populer di 

pemrograman web, terutama di lingkungan Linux dengan menggunakan script 

PHP. MySQL merupakan database yang paling populer digunakan untuk 

membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan 

pengelola datanya, MySQL populer karena kemudahannya untuk digunakan, 

cepat secara kinerja query, dan mencukupi untuk kebutuhan database perusahaan 

– perusahaan. MySQL merupakan database yang digunakan oleh situs – situs 

terkemuka di internet untuk menyimpan datanya. (Beta Sidik, 2005) 

MySQL bermanfaat untuk mengelola data dengan cara yang sangat 

flexsibel dan cepat. Mysql dapat menyimpan data ke dalam tabel, menghapus data 

dalam tabel, mengubah data dalam tabel, mengambil data yang tersimpan dalam 

tabel, memungkinkan untuk memilih data tertentu yang diambil, memungkinkan 

untuk melakukan pengaturan hak akses terhadap data. MySQL banyak dipakai 

untuk kepentingan penanganan database karena handal dan bersifat open source. 

(Abdul Kadir, 2010:10)  

Sistem database MySQL menggunakan arsitektur klien-server yang 

memiliki kendali pusat di server. Server tersebut merupakan sebuah program yang 

dapat memanipulasi database. Program klien tidak melakukannya secara 

langsung, tetapi ia mengomunikasikan tujuan pengguna kepada server dengan 

cara menuliskan query dengan bahasa SQL. MySQL akan menampilkan sebuah 

prompt untuk menuliskan query, mengirimkan query itu ke server MySQL untuk 

dieksekusi, dan menampilkan hasilnya. (Sianipar, 2015:1) 

 



10 

 

 

 

2.1.8. Database 

Database atau bisa disebut dengan basis data. Basis data terdiri dari dua 

kata, yaitu Basis dan Data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau 

gedung, tempat bersarang/berkumpul. Sedangkan Data adalah representasi fakta 

dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, 

konsep, keadaan, dan sebagainya, yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, 

symbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Sebagai satu kesatuan isitilah 

basis data dapat didefinisikan sebagai kumpulan file/tabel/arisp yang saling 

berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. (Fathansyah, 

2018:2) 

 

2.1.9. Web 

Web merupakan istilah dari World Wide Web, Web adalah suatu sistem 

yang berkaitan dengan dokumen yang digunakan sebagai media untuk 

menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet. 

(Alexander, 2013:11) 

 

2.1.10. Web Browser 

Web browser adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengambil dan menyajikan sumber informasi web. Sumber informasi web 

diidentifikasi dengan Uniform Resource Identifier (URL) yang terdiri dari 

halaman web, video, gambar, ataupun konten lainnya. ((Alexander, 2013:12) 

 

2.1.11. Internet 

Internet merupakan sekumpulan jaringan yang terhubung satu dengan 

lainnya, dimana jaringan menyediakan sambungan menuju global informasi. 

Komputer terhubung ke internet dengan menggunakan modem yang terkoneksi ke 

sebuah Internet Service Provider (ISP). (Budi Sutedjo Dharma Oetomo, 

2007:117) 
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Internet (Interconnected Network) merupakan jaringan komputer yang 

menghubungkan antar jaringan secara global, internet dapat juga disebut jaringan 

dalam suatu jaringan yang luas. (Alexander, 2013:10) 

 

2.2. Tinjauan Pustaka 

Dalam proses pembuatan aplikasi ini mengacu pada beberapa karya 

ilmiah: 

Tahun 2016, Verlya Permata Sari membuat suatu Aplikasi Perhitungan 

Depresiasi dengan Metode Satuan Hasil di AB Rental. Aplikasi yang dibuat untuk 

mempermudah dalam perhitungan biaya depresiasi kendaraan pada AB Rental 

yang masih manual sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan – kesalahan 

dalam pencatatannya. Aplikasi ini melakukan perhitungan depresiasi khusus pada 

kendaraan yang ada di perusahaan rental.  

Pada tahun 2016, Sagita Santiana Dewi, Tri Lestari, dan Widya Susanti 

membuat Analisis Penerapan Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud dan 

Pengaruhnya pada Laporan Keuangan PTPN X PG Watoetoelis – Sidoarjo. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode penyusutan aktiva 

tetap yang digunakan perusahaan serta untuk mengetahui pengaruh penyusutan 

aktiva tetap tersebut pada laporan keuangan PTPN X PG Watoetoelis Sidoarjo. 

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil analisis 

dihitung dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan metode 

penyusutan hasil produksi. Jika menggunakan metode penyusutan hasil produksi 

biaya penyusutan yang dihasilkan memang lebih rendah dibandingkan dengan 

menggunakan metode garis lurus, karena penyusutan setiap periode akan 

berfluktuasi sesuai dengan hasil produksi. Sehingga akan menghasilkan laporan 

keuangan yang lebih wajar. 

Tahun 2013, Fatmawati M. Lumintang membuat Analisis Pendapatan 

Petani Padi di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur. Biaya produksi dan 

tingkat produksi berpengaruh terhadap pendapatan petani dalam pengelolahan 

usaha tani. Penelitian ini bertujuan, menganalisa potensi produksi petani serta, 

menganalisa tingkat pendapatan petani padi yang ada di Desa Teep. Data yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (data yang diambil melalui 

pengamatan langsung ke lapangan dan mengadakan wawancara dengan responden 

petani padi sawah). Metode yang di gunakan bertujuan untuk mengetahui 

besarnya penggunaan faktor produksi. Dengan mengetahui faktor produksi maka 

dapat di ketahui jumlah biaya, jumlah pendapatan/keuntungan,dan titik impas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan usahatani padi di 

Desa Teep di pengaruhi oleh penerimaan dan biaya produksi. Bagi petani agar 

terjadi peningkatan pendapatan maka diharapkan para petani dapat menekan biaya 

produksi. 

Tahun 2019, Apriliana Puspitasari membuat Aplikasi Perhitungan 

Depresiasi Metode Satuan Hasil. Aplikasi yang dibuat dengan menggunakan 

bahasa pemrograman berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP. Aplikasi 

ini dibuat untuk mengurangi masalah dalam perusahaan mengenai laba 

perusahaan. Tinjauan pustaka seperti terlihat pada tabel 2.1.  

 

Tabel 2.1 Tabel Tinjauan Pustaka 

No Nama Penulis Judul Metode Pembahasan 

1 Verlya Permata 

Sari 

Aplikasi 

Perhitungan 

Depresiasi dengan 

Metode Satuan 

Hasil di AB Rental 

Metode 

Satuan 

Hasil 

Pada aplikasi ini 

menghitung 

depresiasi metode 

satuan hasil pada 

kendaraan yang ada 

di rental. 

Aplikasi ini 

menghasilkan output 

laporan hitung 

depresiasi, laporan 

depresiasi per merk 

kendaraan, laporan 

depresiasi per no 

kendaraan, laporan 

depresiasi per 

periode. 
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2 Sagita Santiana 

Dewi, Tri 

Lestari, Widya 

Susanti 

Analisis Penerapan 

Penyusutan Aktiva 

Tetap Berwujud 

dan Pengaruhnya 

pada Laporan 

Keuangan PTPN X 

PG Watoetoelis – 

Sidoarjo 

Metode 

garis lurus 

dan 

metode 

penyusutan 

hasil 

produksi 

Analisis ini lebih 

berfokus pada 

penerapan metode 

penyusutan aktiva 

tetap yang digunakan 

perusahaan serta 

untuk mengetahui 

pengaruh penyusutan 

aktiva tetap tersebut 

pada laporan 

keuangan, karena 

penyusutan setiap 

periode akan 

berfluktuasi sesuai 

dengan hasil 

produksi.  

3 Fatmawati M. 

Lumintang 

Analisis 

Pendapatan Petani 

Padi di Desa Teep 

Kecamatan 

Langowan Timur 

Metode 

Satuan 

Hasil 

(Tingkat 

produksi  

tanam) 

Analisis ini lebih 

difokuskan pada 

besarnya penggunaan 

faktor produksi, 

menganalisa potensi 

produksi petani serta, 

menganalisa tingkat 

pendapatan petani 

padi. 

 4 Apriliana 

Puspitasari 

Aplikasi 

Perhitungan 

Depresiasi Metode 

Satuan Hasil 

Metode 

Satuan 

Hasil 

Pada aplikasi ini 

menghitung 

depresiasi metode 

satuan hasil pada 

mesin jahit. 

Aplikasi ini 

menghasilkan output 

Laporan biaya per no 

inventaris, Laporan 

harga perolehan per 

barang, Laporan 

depresiasi per no 

inventaris, Laporan 

depresiasi per jenis 

per merk mesin, 

Laporan inventaris 

mesin jahit, Laporan 

depresiasi per jenis 

mesin. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


