
ABSTRAK

Di Indonesia terdapat beb€rapa jenis badan usaha yang bergerak di
[ideng 6grobisnis, yaitu badan usaha yang yang memiliki aktiva yang mengalami
pertumbuhan secara alamialU antara lain peternakarL perikanao, pertanian,
perftutanu, dan perkebunan. Proses p€rtumhhan yans terjadi secara almiah ini
disebut akresi, pertumbuhan dapat b€rupa perubahan bentuk secara fisik atau
perubalnn alamiah lainnya, yang dapat meningkatkan nilai dari aktiva tersebut.
Adanya alamiah badan usaha pedu menerapkan
akuntansi khusus yang dapat melaporkan perubohan nilai aktiva seiring dengan

a- Pedakuan akuntansi yang tepat atas akresi akan meoghasilkan
laporan keuangan yang wajar, sehingga dapat membrikan manfaat yang optinal
bagi perapenggunanf.

BU *)f' salah satu badan usaha yang berg€rak di bidang
agobisnis, tepatnya pctemakan sapi perall Terletak di da€rah wisata Pacet, yang
memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil susu sapi di Jawa Timur.
Usaha yang dimulai pada tahrm 1978 iDi tenrs mengalami perkembengnn, hal ini
dapat dilihat dari pertumbuhan laba dan jumlah sapinya pada tallrn 20f.4',2W5,
dn 2U)6, t€t pi pertumbuhao ini tidak didukung oleh tersedianya infcmasi
keuangan yang memadai, t€nrtama tentary aloesi sapi perahnya- Pertumbuhan
sapi perah dibagi dalam dua tahap yaitu sapi perah yang belum dapat
menghasilkan susu sapi, dan sapi p€rah produktif. Penjualan susu sapi ini
merupakan sumber pendapatan utama badan usaha

Pe'nelitian ilmiajh ini bertljgan unnrk mengetahui
menyediakan laporan keuangan yang wajar melalui perlakuan akuntansi yang
tepat atas aloesi sapi perah pada BU *)C'. Penelitian dilakukan dengan cara
menerapkan teori yang bertaitan dengan akresi psda data keuangan BU "rf.
Pedakuan akuntansi untuk aloesi sapi perah ini berbeda pada tiap tahap
perarmbuhan, t€rgantung dari karalteristik tiap kelompok.

Ilasil yang diperoleh dari penelitian ini adslah adanya perbedaan laba
Sebelum akuntansi stas ahesi diterapkan, beban pokok pe,njualan

susu sapi yang dialcui badan usnha terlatu besar (werstatee sehingga-laba dari
pe,njualan susu sapi yang diperoleh lebih kecil daripada yang seharusnya
Qtderstated). Setelah adanya penerapan akrmtansi aloesi, laporan keuangan
dnpat disusrm dengan bailq dan dapat menggambarkan kondisi keuangan badan
usahs' s€hingga pemilik s€rta pihak-pihak yang bertepentingan dapat menganrbil
kepunran yang tepat
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