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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Antara PT Sampoerna Agro Tbk dan PT Dharma Satya Nusantara, 

keduanya memiliki ruang lingkup pelaporan aset bilogis yang hampir sama. Mulai 

dari pengakuan aset biologisnya hingga menjadi persediaan. Produk yang sampai 

pada titik panen PT Sampoerna Agro adalah peroduk sawit berupa crude palm oil 

(CPO) dan inti sawit. Sedangkan untuk PT Dharma Satya Nusantara tidak 

menjabarkan secara jelas terkait transformasi produk agrikuturnya, sehingga sulit 

untuk melihat nilai dari masing-masingnya. 

Kedua perusahaan juga sama-sama mendeskripsikan aset biologisnya 

dalam tanaman perkebunan dan hutan tanaman industri. Walau digunakan untuk 

mengakui jenis tanaman yang berbeda (selain kelapa sawit), tanaman perkebunan 

diklasifikasikan ke dalam tanaman belum menghasilkan dan tanaman 

menghasilkan. Sedangkan untuk hutan tanaman menghasilkan diklasifikasi dalam 

hutan tanaman industri dalam pengembangan dan hutan tanaman industri siap 

panen, kecuali untuk PT Dharma Satya Nusantara hanya hutan tanaman industri.  

Dalam pengakuan dan pengukuran aset biologisnya, memiliki pengukuran 

usia tanaman yang berbeda dan memperngaruhi nilai dari aset tersebut. Begitu 

juga dengan hutan tanaman industri yang nilai dan usianya sangat dipengaruhi 

oleh jenis perjanjian yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. 

Sedangkan 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 
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harga spot untuk menilai CPO. Begitu juga untuk government grants, hanya PT 

Sapoerna yang memiliki dan mencatatnya, sehingga tidak dapat dibandingkan di 

antara keduanya. 

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut dan melihat IAS 41 Agriculture 

yang sudah mulai diterapkan di luar negeri mulai 2003, sepertinya pengguanaan 

nilai wajar dapat perlahan-lahan diterapkan. Selain itu tidak terlalu relevan jika 

perusahaan beralasan bahwa pasar aktif tidak mampu memberikan informasi nilai 

wajar dari aset biologisnya. Perkembangan ilmu appraiasal saat ini pun sudah 

cukup baik dan bisa menjadi alternatif pemecahan masalah dari kesulitan yang 

dihadapi perusahaan agrikultur. Selain itu, PT Sampoerna Agro dan PT Dharma 

Satya Nusantara telah memiliki akuntabilitas publik yang mana laporan 

keuangannya telah menjadi konsumsi masyarakat luas. Untuk itu tanggung jawab 

untuk menyampaikan informasi yang relevan dan andal juga semakin tinggi. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, penelitian ini pun juga 

masih jauh dari kata sempurna. Kekurangan paling menonjol adalah data yang 

digunakan dalam penelitian ini hanya berupa data sekunder, sehingga informasi 

yang diperoleh tidak terpenuhi secara lengkap. Selain itu, penelitian ini juga masih 

terbatas pada dua objek peneltian tertentu dan hanya terbatas pada laporan 

keuangan tahun 2013 saja. 

Dalam penelitian kualitatif, subjektivitas pun tidak dapat dihindari, untuk 

itu penelitian ini mendasarkan opininya berdasarkan IAS 41 Agriculture. IAS 41 

Agriculture saat ini dinilai menjadi standar akuntansi yang cukup relevan bagi aset 
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biologis, terlepas dari masih banyaknya pro dan kontra yang muncul terhadap 

penerapan standar tersebut. 

5.3. Saran 

Kepada PT Sampoerna Agro Tbk dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk 

diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas informasi laporan keuangnya, 

khususnya pada aset biologisnya. Meskipun belum menggunakan perhitungan 

nilai wajar, perusahaan setidaknya mulai menghasilkan informasi aset biologis 

yang lebih rinci dan mendalam. Terkait klasifikasi aset biologisnya (berdasarkan 

umur, luas, lokasi, produksi, dll), perhitungannya, dan transformasinya hingga 

menjadi produk siap jual. 

Walaupun IAS 41 belum diadopsi di Indonesia, perusahaan dapat mulai 

belajar dalam menggunakan perhitungan nilai wajar. Metode ini dianggap sebagai 

metode paling relevan untuk menghitung nilai aset biologis karena fluktuasi 

nilainya disesuaikan dengan kondisi nilai pasar. Laporan keuangan dapat 

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

dibandingkan dan lengkap. 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatatan Akuntan Indoesia (DSAK-

IAI) sebagai regulator, kedepannya dapat menghasilkan standar yang dikhususkan 

untuk perlakuan akuntansi aset biologis. Tidak hanya dikhususkan pada satu 

industri saja, namun juga dapat digunakan berbagai industri yang memiliki aset 

biologis. Contohnya seperti hewan ternak pada industri peternakan, tanaman 

pertanian pasa industri pertanian, pohon pada industri kehutanan, dan lainnya. 

Permasalahan terkait konfergensi IAS 41 agriculture harus segera ditemukan 

solusi terbaik bagi Indonesia. 
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Terlepas dari keputusan dari konfergensi IAS 41 agriculture, DSAK-IAI 

diharapkan mampu membantu dalam upaya perbaikan bagi IAS 41 agriculture 

sebagai standar yang diakui internasional. Dengan harapan, standar ini nantinya 

mampu diaplikasikan secara lebih mudah dan disesuaikan dengan kondisi 

berbagai negara di dunia. 

Selain itu untuk penelitian kedepannya, penulis sangat mengharapkan 

adanya perbaikan. Observasi lebih mendalam sangat diharapkan agar dapat 

menghasilkan informasi yang lebih mendalam pula, tidak hanya mengandalkan 

laporan tahunan perusahaan semata. Selain dari menutupi kekurangan dari 

pernelitian ini, penelitian setelahnya dihapakan dapat memberikan kontribusi yang 

positif terhadap perkembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam aset biologis.  

Peneliti diharapkan lebih mengarahkan risetnya untuk menghasilkan valuasi yang 

baik bagi aset biologis. Sehingga di masa mendatang gap dalam perlakuan 

akuntansi aset biologis dapat dinimimalkan.  


