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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan usaha saat ini, mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi dan 

produktivitas guna mengoptimalkan profit yang selanjutnya berguna untuk membangun 

image perusahaan. Image ini penting untuk menarik investor dalam menanamkan 

dananya. Disamping profit, maka perusahaan melakukan penyesuaian pencatatan 

transaksi keuangan guna mendukung transparansi laporan keuangan. Salah satu transaksi 

yang perlu diperbaiki tata cara pencatatannya adalah sewa-menyewa menurut standar 

yang berlaku. 

Sewa menurut PSAK 30 Sewa Guna Usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan 

perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu 

perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran 

secara berkala disertai dengan hak pilih (option) bagi perusahaan tersebut untuk membeli 

barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing 

berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.  Sedangkan sewa menurut PSAK 

30 revisi 2007 adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee 

untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai 

imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. 

Perbedaan antara kedua PSAK ini terdiri dari cara pengklasifikasian jenis sewa, 

rujukan materi, dan pelaporan keuangannya. Pengklasifikasian menurut PSAK 30 lama 

terdiri dari 4 opsi pertanyaan, sedangkan PSAK baru terdiri dari 5 opsi pertanyaan. 

Rujukan materi PSAK 30 lama berdasarkan US GAAP No. 840, sedangkan PSAK 30 
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baru berdasarkan IAS No. 17. Pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 30 revisi 2007 

mengharuskan perusahaan mengakui barang sewa tersebut sebagai aset dan 

kewajibannya, sedangkan PSAK yang lama hanya mencantumkannya dalam catatan 

laporan keuangan. 

Banyak perusahaan belum paham manfaat penerapan standar tersebut. Padahal, 

penerapan standar ini akan membuat suatu perusahaan menjadi lebih transparan. (Roy, 

2009). Aset dan kewajiban yang timbul dari perjanjian sewa atau mengandung sewa 

berubah dari off balance1 menjadi on balance di PSAK 30 revisi 2007 memungkinkan 

transparansi2 dan akuntabilitas3 perusahaan akan jelas terlihat. Kemunculan aset, 

kewajiban dan hal yang terkait oleh sewa memungkinkan terjadinya perubahan posisi 

pada laporan keuangan seperti Laporan Neraca dan Laporan Laba / Rugi, maka penulis 

merasa perlu untuk meneliti sejauh mana perubahan pada laporan keuangan itu merubah 

rasio-rasio seperti debt to equity ratio, return on asset dan return on equity.  

PSAK 30 revisi 2007 ini sudah diterapkan sejak awal tahun 2008, namun sampai 

saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan standar tersebut. 

Alasan beberapa perusahaan tersebut tidak ingin menerapkan PSAK terbaru itu karena 

mereka tidak ingin rasio keuangan seperti debt to equity ratio, return on asset dan return 

on equity terlihat buruk, yang berakibat buruk buruk pula pada iklim investasi di 

Indonesia.  

 

                                                 
1 Off Balance Sheet adalah penyajian dan pengungkapan kejadian akuntansi diluar neraca, laba rugi dan 
arus kas. Pada umumya, item off balance sheet disajikan dan diungkapkan dalam pengungkapan tambahan 
pada laporan keuangan. (IAPI;2009) 
2 Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta 
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. (UNIKOM;2006) 
3 Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga 
pengelolaanya berjalan secara efektif. (UNIKOM;2006) 
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Kendati demikian, DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan ) akan terus 

berupaya mensosialisasikan PSAK 30 revisi 2007. Untuk diketahui, DSAK telah 

melakukan konvergensi dengan Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) 

untuk lebih meningkatkan transparansi serta kepercayaan investor pada perusahaan-

perusahaan di Indonesia. 

Salah satu perusahaan yang sudah melakukan penerapan PSAK 30 revisi 2007 

adalah PT. Garuda Indonesia Airways. PT. Garuda Indonesia Airways adalah perusahaan 

jasa penerbangan yang mayoritas armada pesawatnya diperoleh dengan menyewa dari 

beberapa lessor. Pada tahun 2007 perusahaan memiliki 48 pesawat yang salah satunya 

adalah 6 pesawat Airbus A330-300 untuk mendukung operasional perusahaan dalam jasa 

penerbangan. Tipe pesawat ini kemudian diadakan perubahan klasifikasi dari sewa 

operasi menjadi sewa pembiayaan setelah terjadinya perubahan PSAK 30 menjadi PSAK 

30 revisi 2007. Perubahan klasifikasi tersebut mengakibatkan PT. Garuda Indonesia 

Airways mulai tahun 2007 harus mengakui penambahan aset dan hutang terkait sewa 

pembiayaan tersebut. 

 Atas kondisi riil yang terjadi itu, penulis merasa perlu untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Evaluasi Komparatif PSAK 30 Sewa Guna Usaha dengan 

PSAK 30 (Revisi 2007) Sewa (Studi Kasus di PT. Garuda Indonesia Tbk.)”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 

 Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut: 
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 Apakah dengan adanya revisi PSAK 30 tahun 2007 akan terjadi perubahan pencatatan 

transaksi sewa secara material? 

 Apakah ada dampak yang timbul bagi perusahaan dengan menerapkan PSAK 30 

revisi 2007 ditinjau dari debt to equity ratio, return on asset dan return on equity? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Untuk mengetahui ada tidaknya perubahan pencatatan transaksi sewa secara material. 

 Setelah diketahui penggolongannya, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi dampak 

yang timbul jika menerapkan PSAK 30 revisi 2007 dilihat dari debt to equity ratio, 

return on asset dan return on equity. 

1.4 Pembatasan Penelitian 

Untuk menghindari pembahasan yang meluas dan mengakibatkan tidak tepatnya 

tujuan penelitian, maka penulis akan membatasi masalah ini. Penulis hanya membahas 

mengenai dampak perubahan PSAK 30 dari PSAK 30 mengenai sewa guna usaha 

menjadi PSAK (revisi 2007) mengenai sewa.  

Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah PT. Garuda Indonesia, karena 

terjadi perubahan nilai sewa yang material. Perbandingan kedua PSAK itu dilihat dari 

klasifikasi perjanjian sewa, apakah termasuk sewa operasi, ataukah termasuk sewa 

pembiayaan. 

Dari klasifikasi yang dibandingkan tersebut, selanjutnya penulis menganalisis 

risiko dan keuntungan perusahaan jika menerapkan PSAK revisi tersebut dilihat dari 

perubahan debt to equity ratio, return on asset dan return on equity. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

 Penulis 

Dengan adanya penelitian ini, penulis bisa menerapkan materi yang di ajarkan di 

perkuliahan ke dalam kegiatan sewa menyewa perusahaan secara nyata. 

Adapun materi yang terkait yaitu mengenai akuntansi leasing atau sewa menyewa, 

serta isu-isu revisi PSAK yang diterbitkan IAI 

 Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan khususnya yang belum menerapkan PSAK 30 revisi 2007, 

diharapkan untuk mempertimbangkan konversi PSAK 30 ini karena selain ada risiko 

yang timbul, ada juga keuntungan yang di peroleh perusahaan dalam jangka panjang. 

 Bagi Masyarakat 

Masyarakat luas khususnya investor diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa 

menjadi acuan dalam pemilihan investasi di berbagai perusahaan di Indonesia. 

Bagi penelitian selanjutnya bisa menjadi dasar acuan untuk meneliti proses perlakuan 

akuntansi tentang sewa yang lebih luas dan mendalam. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I: Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian yang 

mendasari penulis dalam mengambil judul penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II: Landasan Teori 

Dalam bab ini berisi 2 (dua) sub bab utama yang pertama adalah tinjauan pustaka yang 

memuat landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian dimana dalam penelitian ini akan dibahas antara lain mengenai standar 

akuntansi, aset sewa dan perlakuannya, klasifikasi dan beberapa teori yang diambil dari 

PSAK No. 30 sewa guna usaha dengan PSAK 30 Sewa, serta mengenai penelitian 

terdahulu yang membahas permasalahan yang relatif berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis. Kedua adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini disusun 

berdasarkan tinjauan pustaka yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk 

menganalisis dan memecahkan masalah. 

 

BAB III: Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, metode penelitian, yang digunakan dalam 

pelaksanaan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

 

BAB IV: Analisis Hasil Penelitian 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis 

penelitian, dan pembahasan masalah. 

 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan disertai 

dengan saran-saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang berisi alternatif 

pemecahan masalah pada bab sebelumnya untuk berbagai pihak yang berguna untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Standar Akuntansi Keuangan 

 Standar digunakan untuk mengukur apa yang dilakukan telah memberikan hasil 

yang memuaskan. Dengan adanya standar maka penyimpangan yang terjadi dalam 

perusahaan dapat diperbaiki. Dengan kata lain, standar dapat dijadikan sebagai petunjuk 

dalam melakukan suatu hal, misalnya dalam memperlakukan suatu kejadian dalam 

perusahaan. 

 Menurut Belkaoui (1987:28), standar akuntansi secara lazimnya terdiri dari tiga 

bagian yaitu: 

1. Uraian masalah yang akan ditanggulangi. 

2. Pembahasan logis mengenai cara-cara untuk menyelesaikan masalah itu. 

3. Penyelesaian yang ditetapkan sejalan dengan keputusan atau teori. 

Dengan adanya penerbitan suatu bentuk standar akuntansi, maka hal ini akan  

semakin mendorong berkembangnya ilmu akuntansi, karena dengan beraneka  ragamnya 

sumber-sumber pemikiran tentang akuntansi, hampir setiap negara yang sudah maju 

masing-masing melahirkan ilmu akuntansi yang disesuaikan dengan  kepentingan 

bangsanya. Hal ini mengakibatkan kepincangan bagi negara-negara yang belum begitu 

berkembang perekonomiannya.  

 Agar informasi keuangan menjadi jelas dan dapat dimengerti oleh pemakai secara 

universal maka diperlukan akuntansi keuangan yang ditata berdasarkan standar akuntansi 

yang berlaku. Standar akuntansi ini disusun oleh organisasi profesi akuntansi dengan 

tujuan agar informasi keuangan menjadi lebih objektif, jelas, dan dapat dimengerti oleh 
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semua pihak. Standar akuntansi keuangan merupakan prinsip akuntansi berlaku umum. 

Prinsip akuntansi merupakan garis pedoman, hukum-hukum peraturan yang digunakan 

dalam pekerjaan akuntansi dan berlaku sebagai penuntun dalam praktek akuntansi.  

 

2.2 Perbedaan PSAK 30 (Revisi 2007): Sewa dengan IAS 17 (2003): Lease 

 PSAK 30 ( revisi 2007) mengadopsi seluruh IAS 17 (2003), kecuali untuk 

beberapa paragraf berikut ini: 

1. IAS 17 paragraf 2 (c) dan (d) tentang aset biolojik yang kemudian menjadi PSAK 30 

paragraf 2 (c) dan (d), karena belum mengadopsi IAS 41: Agriculture. 

2. IAS 17 paragraf 14 - 18 tentang sewa atas tanah dihilangkan dan diatur berbeda 

sesuai dengan PSAK 47: Akuntansi Tanah. 

3. IAS 17 paragraf 41A tentang aset yang dimiliki untuk dijual yang kemudian menjadi 

PSAK 30 paragraf 38, karena belum mengadopsi IFRS 5: Non-current Assets Held 

for Sale and Discontinued Operations. 

4. IAS 17 paragraf 67 dan 68 tentang ketentuan transisi yang kemudian menjadi PSAK 

30 paragraf 64, hanya mengadopsi IAS paragraf 67 sedangkan paragraf 68 yang 

mengatur kemungkinan penerapan secara retrospektif4 tidak diadopsi karena PSAK 

13 berlaku secara prospektif5. 

5. IAS 17 paragraf 69 tentang tanggal efektif yang kemudian menjadi PSAK 30 

paragraf 65. 

                                                 
4 If the lessee applies PSAK 30 (Revised 2007) retrospectively, the lessee should reccognize leased asset 
and lease liability as if the new accounting policies in accordance with PSAK 30 (Revised 2007) havee 
been effective for all leases from the beginning of thee agreement. (Deloitte;2010) 
5 If the lessee applies PSAK 30 (Revised 2007) prespectively, the lessee should recognize leased asset and 
lease liability as if the new accounting policies in accordance with PSAK 30 (Revised 2007) have been 
effecctive from the beginning of the earliest prior period presented for all existing leases at that date. 
(Deloitte;2010) 
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Selain itu, ada tambahan paragraf di PSAK 30 (2007) yang tidak diatur di IAS 17 

(2003), yaitu paragraf 14 tentang sewa tanah di Indonesia dimungkinkan untuk dicatat 

sebagai sewa pembiayaan walaupun hak atas tanah bukan merupakan hak milik. Hal 

tersebut didasari atas beberapa pertimbangan berikut: 

1. Tanah yang dimiliki entitas di Indonesia tidak akan dalam bentuk hak milik (strata 

title), tetapi dalam bentuk hak lainnya. Sehingga dalam transaksi sewa tanah antara 

lessor dan lessee, aset yang disewakan tersebut adalah hak atas tanah (bukan tanah). 

2. Walaupun hak atas tanah oleh entitas di Indonesia mempunyai jangka waktu tertentu 

(definite life), tetapi hak tersebut pada umumnya dapat diperpanjang (bahkan untuk 

jenis hak tertentu atas tanah secara otomatis dapat diperpanjang) dengan biaya 

perpanjangan yang tidak signifikan. Selain itu, harga tanah dalam kondisi normal 

selalu meningkat dan harga tersebut tidak terkait secara signifikan dengan sisa 

waktu hak atas tanah. Kondisi ini secara substansi mendekati karakteristik hak milik. 

 

2.3 Definisi Lease 

 Pengertian lease menurut Kieso et. al. (2005:1086) sebagai berikut: 

“A lease is contractual agreement between a lessor and a lessee that gives the lessee 

the right to use specific property, owned by the lessor, for a specified period of time in 

return for stipulated, and generally periodic, cash payments (rent).” 

Artinya, perjanjian kontraktual antara lessor dan lessee yang memberikan hak 

bagi lessee untuk menggunakan properti spesifik, yang dimiliki lessor dalam suatu 

periode yang disepakati dengan jumlah pengembalian yang telah ditentukan, dan 

umumnya secara periodik, pembayaran kas (sewa). 

 Menurut Nasution (2003), berdasarkan definisi-definisi lease yang ada dapat 

disimpulkan beberapa unsur yang harus terdapat dalam perjanjian lease, antara lain: 
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 Lessor, yaitu pihak yang menyewakan aktiva atau barang-barang modal, antara lain 

perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari Departemen Keuangan. 

 Lessee, yaitu pihak penyewa aktiva atau pihak-pihak yang membutuhkan/memakai 

barang-barang modal. 

 Objek lease, yaitu barang-barang yang menjadi objek perjanjian lease yang meliputi 

segala macam barang modal mulai dari yang berteknologi tinggi hingga teknologi 

menengah ataupun keperluan kantor. 

 Pembayaran uang sewa, yaitu secara berkala dalam jangka waktu tertentu yang bisa 

dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap setengah tahun sekali. 

 Nilai sisa (residual value), yang ditentukan sebelum kontrak dimulai. 

 Adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa leasing, dimana lessee mempunyai hak 

untuk menentukan apakah ia ingin membeli barang tersebut dengan harga sebesar 

nilai sisa atau mengembalikan pada lessor. 

 Lease term, yaitu suatu periode kontrak sewa 

 

2.3.1  Definisi Sewa Menurut PSAK 30 (Sebelum Revisi)  

 Sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk 

penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu 

jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai 

dengan hak pilih (option) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal 

yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa 

yang telah disepakati bersama. 

 Sewa guna usaha pembiayaan (finance lease) adalah kegiatan sewa guna usaha, 

dimana penyewa guna usaha (lessee) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi 
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untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati 

bersama. 

 Sewa-menyewa biasa (operating lease) adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana 

penyewa guna usaha (lessee) tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa 

guna usaha. 

 Sewa guna usaha penjualan (sales-type lease) adalah transaksi pembiayaan sewa 

guna usaha secara langsung (direct finance lease) dimana dalam jumlah transaksi 

termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga 

merupakan perusahaan sewa guna usaha. 

 Leveraged lease adalah transaksi sewa guna usaha yang melibatkan setidaknya tiga 

pihak, yakni penyewa guna usaha (lessee), perusahaan sewa guna usaha (lessor), dan 

kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna 

usaha. 

 

2.3.2 Definisi Sewa Menurut PSAK 30 ( Revisi 2007) 

Sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk 

menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, 

lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. 

 Sewa pembiayaan (finance lease) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial 

seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik 

pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. 

 Sewa operasi (operating lease) adalah sewa selain sewa pembiayaan. Sewa yang 

tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan 

kepemilikan suatu asset. 
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 Sewa yang tidak dapat dibatalkan (non-cancellable lease) adalah sewa yang hanya 

dapat dibatalkan: 

(a) dengan terjadinya kondisi kontijensi yang kemungkinan terjadinya sangat kecil; 

(b) dengan persetujuan lessor; 

(c) jika lessee mengadakan perjanjian sewa baru atas aset yang sama atau aset yang 

setara dengan lessor yang sama; atau 

(d) bila ada pembayaran tambahan yang signifikan pada awal sewa oleh lessee 

sehingga secara ekonomis dapat dipastikan tidak akan ada pembatalan. 

 

2.3.3 Definisi Sewa Menurut IFRS 

Menurut IAS 17 paragraf 4, lease adalah: 

“An agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment or 

series of payments the right to use an agreed period of time” 

Sebuah perjanjian sewa atau komitmen mungkin termasuk ketentuan untuk 

menyesuaikan pembayaran sewa untuk perubahan konstruksi atau biaya akuisisi aset 

sewaan atau untuk perubahan dalam beberapa ukuran lain biaya atau nilai,  

seperti tingkat harga umum, atau dalam biaya perusahaan sewa guna usaha pembiayaan 

sewa guna usaha, selama periode antara awal masa sewa, dan dimulainya masa sewa. 

Jika demikian, pengaruh dari setiap perubahan tersebut harus dianggap telah terjadi pada 

awal sewa untuk keperluan standar ini. 

Definisi sewa termasuk kontrak untuk menyewa aset yang berisi ketentuan yang 

memberikan penyewa sebuah opsi untuk memperoleh hak atas aset atas pemenuhan 

kondisi yang disepakati. Kontrak ini kadang-kadang dikenal sebagai kontrak pembelian 

menyewa. 
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2.4 Klasifikasi Sewa 

 Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, kegiatan sewa 

guna usaha dapat dilakukan secara: 

 Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) 

 Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) 

 

Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi 

apabila memenuhi semua kriteria berikut: 

a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama 

ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan 

barang modal dan keuntungan lessor. 

b. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun utnuk 

barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, 

dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan Bangunan. 

c. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. 

 

Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi 

apabila memenuhi semua kriteria berikut: 

a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama 

tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan 

ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. 

b. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. 
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2.4.1  Klasifikasi Menurut PSAK 30 (Sebelum Revisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Klasifikasi Menurut PSAK (Sebelum Revisi) 

(Sumber: PSAK 30 Sewa Guna Usaha) 

 Paragraf 35 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

menyatakan bahwa laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomi 

(economic substance) dari suatu peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya (legal 

form). Oleh karena itu, apabila suatu transaksi sewa guna usaha yang berdasarkan makna 

ekonominya merupakan pemindahan dari seluruh manfaat serta risiko yang melekat pada 

kepemilikan suatu aktiva, maka transaksi tersebut harus dipandang sebagai perolehan 

suatu aktiva dan terjadinya kewajiban (capital lease) bagi penyewa guna usaha, dan 

suatu penjualan atau pembiayaan (finance lease) bagi perusahaan sewa guna usaha. 

Apakah ada transfer kepemilikan? 

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

 Apakah ada hak opsi untuk membeli aset 
sewa pada akhir perjanjian? 

Apakah jangka waktu sewa sama dengan atau lebih 
dari 75% dari umur ekonomisnya? 

 Apakah nilai sekarang dari pembayaran 
sewa tersebut sama dengan atau lebih dari 
90% nilai wajar aset sewa? 

Operating Lease Finance Lease 
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Sebaliknya apabila suatu transaksi sewa guna usaha yang berdasarkan makna 

ekonominya tidak merupakan suatu pemindahan seluruh manfaat dan risiko yang 

melekat pada kepemilikan aktiva tersebut, maka transaksi tersebut harus dipandang 

sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease) antara perusahaan sewa guna 

usaha dengan penyewa guna usaha. 

 Berhubung dasar pertimbangan utama yang digunakan adalah asas makna 

ekonomi, maka suatu transaksi sewa guna usaha akan dikelompokkan sebagai capital 

lease bagi penyewa guna usaha atau finance lease bagi perusahaan sewa guna usaha 

apabila dipenuhi semua kriteria berikut ini: 

 Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang 

disewagunausaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah 

disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. 

 Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah 

dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dis 

ewa guna usaha serta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha 

(full payout lease). 

 Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun. 

Kalau salah satu kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi maka transaksi sewa 

guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease). 
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2.4.2 Klasifikasi Menurut PSAK 30 (Revisi 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Klasifikasi Menurut PSAK 30 (Revisi 2007) 

(Sumber: PSAK 30 Revisi 2007) 

 Klasifikasi sewa yang digunakan dalam pernyataan ini didasarkan atas sejauh 

mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada 

lessor atau lessee. Risiko termasuk kemungkinan rugi dari kapasitas tidak terpakai atau 

keusangan teknologi dan variasi imbal hasil karena perubahan kondisi ekonomi. Manfaat 

Apakah ada pengalihan aset sewa kepada Lessee 
pada akhir masa sewa? Ya

lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada 
harga yang cukup rendah dibandingkan nilai 
wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, 
sehingga pada awal sewa dapat dipastikan 
bahwa opsi memang akan dilaksanakan; 

masa sewa adalah untuk sebagian besar umur 
ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan 

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran 
sewa minimum secara substansial mendekati 
nilai wajar aset sewaan Ya

aset sewaan bersifat khusus dimana hanya lessee 
yang dapat menggunakannya tanpa perlu 
modifikasi secara material 

Tidak

Ya

Operating Lease Finance Lease 

Tidak
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dapat tercermin dari ekspektasi operasi yang menguntungkan selama umur ekonomis dan 

laba dari kenaikan nilai atau realisasi dari nilai residu. 

 Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut 

mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan 

kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak 

mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan 

kepemilikan aset. 

 Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada 

substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang secara 

individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah pada sewa yang 

diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah: 

 sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa; 

 lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah 

dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada 

awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan; 

 masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik 

tidak dialihkan; 

 pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara 

substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; 

 aset sewaan bersifat khusus dimana hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa 

perlu modifikasi secara material, klasifikasi inilah yang membedakan antara PSAK 

30 lama dengan yang baru. PSAK 30 lama tidak menyebutkan mengenai aset sewa 

bersifat khusus sedangkan PSAK yang baru menyebutkan mengenai aset sewa 

bersifat khusus. 
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 Indikator dari situasi yang secara individual ataupun gabungan dapat juga 

menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah: 

 jika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan 

pembatalan ditanggung oleh lessee; 

 laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee (sebagai 

contoh, dalam bentuk potongan harga penyewaan dan yang setara dengan sebagian 

besar hasil penjualan residu pada akhir sewa); dan 

 lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan 

nilai penyewaan yang secara substansial lebih rendah dari nilai penyewaan pasar. 

 

Jika jelas dari fitur lainnya bahwa sewa tidak mengalihkan secara substansial 

seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan, sewa tersebut 

diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Sebagai contoh, hal ini dapat terjadi jika besarnya 

pembayaran atas kepemilikan aset yang dialihkan pada akhir sewa adalah variabel dan 

setara dengan nilai wajarnya, atau jika terdapat rental kontijen, yang berarti lessee tidak 

menanggung secara substansial seluruh risiko dan manfaat. 

Klasifikasi sewa dibuat pada awal sewa. Kapanpun lessee dan lessor sepakat 

untuk mengubah persyaratan sewa, selain melalui pembaruan sewa, dimana perubahan 

tersebut akan menghasilkan klasifikasi sewa yang berbeda menurut kriteria pada paragraf 

7-12 dan jika perubahan persyaratan tersebut telah berlaku pada awal sewa, perjanjian 

yang direvisi dianggap sebagai perjanjian baru selama masa sewa. Meskipun demikian, 

perubahan dalam estimasi (sebagai contoh, perubahan dalam estimasi umur ekonomis 

atau nilai residu dari properti sewaan), atau perubahan dalam situasi dan kondisi (sebagai 

contoh, wanprestasi oleh lessee), tidak menimbulkan klasifikasi baru dari sewa untuk 

tujuan akuntansi. 
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Perbedaan dasar pengklasifikasian sewa menurut PSAK 30 Sewa Guna Usaha 

dengan PSAK 30 (Revisi 2007) Sewa sebagai berikut: 

 

Kategori PSAK 30 Sebelum Revisi PSAK 30 Sesudah Revisi 
Jangka 
Waktu Sewa 
Terhadap 
Umur 
Ekonomisnya 

Finance Lease: Jangka waktu 
sewa sama 
dengan atau lebih 
dari 75% umur 
ekonomisnya 

Operating Lease: Jangka waktu 
sewa kurang dari 
75% umur 
ekonomisnya 

Finance Lease: Jangka waktu sewa 
sebagian besar dari 
umur ekonomisnya 

 
Operating Lease:Jangka waktu  sewa 

tidak merupakan 
sebagian besar dari 
umur ekonomisnya 

Present 
Value MLP 
dan Fair 
Value 

Finance Lease: Present Value 
MLP sama 
dengan atau lebih 
dari 90% Fair 
Value aset sewa 

Operating Lease: Present Value 
MLP kurang dari 
90% Fair Value 
aset sewa 

Finance Lease: Present Value MLP 
secara substansial 
mendekati Fair Value 
aset sewa 

 
Operating Lease: Present Value MLP 

tidak substansial 
terhadap Fair Value 
aset sewa 

Modifikasi 
Aset 

Finance Lease dan Operating 
Lease tidak menyebutkan 
mengenai modifikasi aset. 

Finance Lease: Lessee tidak perlu 
memodifikasi aset 
sewaan secara material 

Operating Lease: Lessee perlu 
modifikasi aset sewaan 
secara material 

Tabel 2.1 Perbedaan Klasifikasi antara PSAK 30 Lama dan Baru 

(Sumber: data diolah) 
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2.4.3  Klasifikasi Menurut IFRS 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Gambar 2.3 Klasifikasi Menurut IFRS 

(Sumber: Applying International Financial Reporting Standards) 

Apakah ini bentuk lease non-cancellable? 

Apakah ada ekspektasi pengalihan kepemilikan 
pada akhir waktu sewa? 

 Apakah ada pilihan untuk membeli dengan 
harga sangat murah setelah akhir masa 
sewa? 

 Apakah nilai sewa bersifat khusus dimana 
hanya lesse yang dapat menggunakan 
tanpa perlu modifikasi secara material 

Apakah masa sewa sebagian besar dari umur 
ekonomis aset sewa guna usaha? 

Apakah nilai kini dari pembayaran sewa 
minimum secara substansial merupakan seluruh 
dari nilai wajar aset sewaan? 

 Apakah terjadi keuntungan / kerugian 
yang berhubungan dengan perubahan nilai 
wajar terhutang kepada penyewa? 

 Apakah ada opsi untuk melanjutkan sewa 
dengan harga sewa lebih rendah dari 
pasar? 

Operating Lease Finance Lease 

Apakah secara substansial terjadi transfer risiko dan 
keuntungan kepada pihak lessee? 

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya
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 Ketika mengelompokkan sewa, manajer akan perlu memeriksa tiga kondisi utama 

dari perjanjian sewa: 

 Penghentian sewa guna usaha 

 Umur ekonomis aset yang dialihkan ke sewa 

 Nilai kini pembayaran minimum sewa guna usaha 

Sewa yang tidak bisa dibatalkan mengunci perjanjian dan memastikan bahwa 

pertukaran risiko dan manfaat akan terjadi. Bentuk sewa yang keduanya atau salah satu 

pihak bisa membatalkan kontrak dapat mengakibatkan terbatasnya transfer risiko dan 

manfaat. Pengertian dari sewa yang bisa dibatalkan ditentukan dalam paragraf 4 dari IAS 

17: 

 Sewa dapat dibatalkan hanya atas terjadinya beberapa kontingensi yang 

kemungkinan terjadinya sangat kecil. 

 sewa dapat dibatalkan hanya dengan izin dari lessor. 

 Sewa di mana lessee, setelah pembatalan, berkomitmen untuk masuk ke dalam 

sewa lebih lanjut untuk aset yang sama atau setara dengan lessor yang sama  

 sewa yang memberikan bahwa lessee, pada saat pembatalan, dikenai hukuman 

semacam besaran yang diharapkan untuk mencegah pembatalan dalam keadaan 

normal. 

Umur ekonomis aset yang dialihkan ke sewa membutuhkan pengukuran masa 

sewa terhadap umur ekonomis aset tersebut. paragraf 4 dari IAS 17 mendefinisikan umur 

ekonomis aset berikut: 

 periode di mana aset diharapkan akan ekonomis digunakan oleh satu atau lebih 

pengguna, atau 
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 jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset oleh satu atau 

lebih pengguna 

Pada tanggal awal sewa, nilai wajar aset mengukur nilai kini dari total manfaat 

yang terkait dengan aset. Pembayaran minimum lease payment (MLP) merupakan 

pembayaran imbalan asset yang di transfer. Tes ini menunjukkan proporsi manfaat yang 

dibayar oleh penyewa. 

Untuk menerapkan petunjuk ini, informasi berikut ini harus dikumpulkan atau 

ditentukan pada awal masa sewa: 

 Nilai wajar aset sewaan 

 pembayaran minimum sewa guna usaha 

 Tingkat diskonto 

 

2.5 Keunggulan Lease 

Menurut Kieso (2011:1122), terdapat enam keunggulan utama bagi lessee untuk 

melakukan perjanjian lease daripada membeli, yaitu: 

 100% Pembiayaan pada Tingkat Harga Tetap 

Transaksi sewa guna sering dilakukan tanpa perlu uang muka yang harus dibayarkan 

oleh lessee. Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan lessee yang 

baru beroperasi atau perusahaan yang baru berkembang. Selain itu, pembayaran 

sewa yang dilakukan juga tetap jumlahnya, hal tersebut  melindungi lessee dari 

terjadinya inflasi dan meningkatnya pembiayaan. 

 Perlindungan dari Risiko Keuangan 

Sewa guna usaha dapat mengatasi kekhawatiran  lessee terhadap risiko keuangan 

sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin 
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terjadi. Peralatan sewa guna usaha dalam beberapa kasus juga dapat melewati risiko 

dari nilai sisa untuk lessor. 

 Fleksibilitas 

Perjanjian sewa guna usaha lebih fleksibel dalam hal pembatasan provisinya 

dibandingkan dengan perjanjian hutang lainnya. Perjanjian tersebut lebih 

disesuaikan dengan keadaan keuangan lessee, pembayaran angsuran secara berkala 

dan jangka waktu sewa dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan objek 

yang disewakan serta umur ekonomis barang yang di leasing. 

 Biaya Pembiayaan Lebih Murah 

Beberapa perusahaan meyakini bahwa pembiayaan leasing lebih murah 

dibandingkan dengan bentuk pembiayaan lain. Adanya pembayaran sewa secara 

berkala yang jumlahnya relatif tetap merupakan kemudahan dalam penyusunan 

anggaran tahunan lessee.  Selain itu lessee juga dapat memilih cara pembayaran 

sewa disamping adanya kebebasan dalam penentuan dasar suku bunga tetap atau  

mengambang, dan kesempatan lainnya. 

 Keuntungan Pajak 

Pada saat pelaporan keuangan yang dilakukan oleh lessee, perusahaan tidak 

melaporkan aset dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian sewa guna usaha. 

Untuk tujuan perpajakan, perusahaan dapat mengkapitalisasi dan menyusutkan sewa 

guna usaha. Sebagai hasilnya nanti, perusahaan dapat mengurangi terlebih dahulu 

pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar 

 Off Balance Sheet 

Dipihak lain tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti tidak ada keharusan 

mencantumkan sebagai kewajiban di neraca. Hal ini mempunyai dampak positif 
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terhadap kondisi rasio keuangan perusahaan lessee karena transaksi sewa guna usaha 

tersebut tidak akan terlihat pada neraca lessee sebgai komponen utang. 

Sedangkan keuntungan bagi Lessor dalam melakukan perjanjian lease daripada 

menjual, yaitu: 

 Meningkatkan penjualan 

 Dengan menawarkan kepada konsumen potensial pilihan untuk melakukan lease atas 

produknya, manufaktur atau dealer sebagai lessor dapat secara signifikan 

meningkatkan volume penjualan. 

 Kelangsungan hubungan dengan lessee 

 Dalam perjanjian lease, lessor dan lessee dituntut untuk mempertahankan hubungan 

selama periode tertentu, sehingga dari sini dapat terbina hubungan bisnis jangka 

panjang. 

 Nilai sisa dipertahankan 

 Di dalam perjanjian lease, hak kepemilikan atas suatu aset bisa dialihkan atau tidak 

dialihkan kepada lessee, dimana pada akhir periode leasing akan timbul nilai residu 

yang signifikan. Jika tidak dialihkan, lessor dapat mengambil keuntungan dengan 

menjual aset atau kembali melakukan perjanjian lease atas aset tersebut kepada lessee 

yang lain dengan mengakui keuntungan penjualan. 

 

2.6 Sewa dalam Laporan Keuangan Lessee 

 Kejadian-kejadian yang terjadi di perusahaan setelah diidentifikasi barulah 

dilakukan pencatatan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai perlakuan transaksi lease 

dalam sudut pandang Lessee. 
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2.6.1 Menurut PSAK 30 (sebelum revisi) tentang Sewa Guna Usaha  

 Perlakuan akuntansi oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) dijelaskan sebagai 

berikut: 

 Transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan 

kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh 

pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar 

oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Selama masa sewa 

guna usaha setiap pembayaran sewa guna usaha dan beban bunga berdasarkan 

tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban penyewa guna usaha. 

 Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran 

sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna 

usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa guna usaha. 

 Aset yang disewagunausaha harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar 

berdasarkan taksiran masa manfaatnya. 

 Kalau aset yang disewagunausaha dibeli sebelum berakhirnya masa sewa guna 

usaha, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban 

dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan. 

 Kewajiban sewa guna usaha harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka 

panjang sesuai dengan praktek yang lazim untuk jenis usaha penyewa guna usaha. 

 Dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (sales and leaseback) maka 

transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu 

transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga jual dan 

nilai buku aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau 

kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian yang 
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ditangguhkan harus dilakukan secara proporsional dengan biaya amortisasi aktiva 

yang disewagunausaha apabila leaseback merupakan finance lease atau secara 

proporsional dengan biaya sewa apabila leaseback merupakan operating lease. 

 Pada sewa menyewa biasa (operating lease), pembayaran sewa guna usaha 

selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan 

metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna 

usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. 

 

2.6.2 Menurut PSAK 30 (revisi 2007) tentang Sewa 

Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan 

kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari 

pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Transaksi dan 

kejadian lainnya dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas keuangannya, 

dan tidak selalu mengikuti bentuk legalnya. Meskipun bentuk legal perjanjian sewa 

menyatakan bahwa lessee tidak memperoleh hak legal atas aset sewaan, dalam hal sewa 

pembiayaan, secara substansi dan realitas keuangan pihak lessee memperoleh manfaat 

ekonomis dari pemakaian aset sewaan tersebut selama sebagian besar umur 

ekonomisnya. 

Jika transaksi sewa tersebut tidak tercermin dalam neraca lessee, sumber daya 

ekonomi dan tingkat kewajiban dari entitas menjadi terlalu rendah (understated), 

sehingga mendistorsi rasio keuangan. Oleh karena itu, sewa pembiayaan diakui dalam 

neraca lessee sebagai aset dan kewajiban untuk pembayaran sewa di masa depan. Pada 

awal masa sewa, aset dan kewajiban untuk pembayaran masa sewa di masa depan diakui 

di neraca pada jumlah yang sama, kecuali untuk biaya langsung awal dari lessee yang 

ditambahkan ke jumlah yang diakui sebagai aset. 
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Pada sewa operasi, pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar 

garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain 

yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. 

 

2.7 Penyajian dan Pengungkapan 

 Transaksi-transaksi yang ada dalam leasing tentu mengandung perkiraan-

perkiraan yang timbul dari adanya transaksi leasing. Baik perkiraan yang merupakan 

tambahan dari perkiraan yang sudah ada sebelumnya, maupun perkiraan yang timbul 

yang ada hanya pada saat transaksi leasing. Menurut Nasution (2003), perkiraan-

perkiraan yang timbul apabila terjadi transaksi leasing adalah: 

 Aset, jenis aktiva yang timbul pada saat terjadinya transaksi leasing adalah aktiva 

tetap. Aktiva tetap disini adalah barang atau peralatan yang disewa oleh lessee. 

 Kewajiban, jenis kewajiban yang terjadi akibat transaksi leasing antara lain 

kewajiban sewa pembiayaan bagi lessee. 

 Pendapatan, dalam transaksi leasing pendapatan berupa pendapatan bunga lease 

yang diperoleh lessor. 

 Beban, dalam transaksi leasing beban yang timbul antara lain beban pelaksana lease 

dan beban asuransi yang ditanggung oleh lessee. 

 

2.7.1 Penyajian dan Pengungkapan Menurut PSAK 30 (Sebelum Revisi) 

Berikut ini akan dijelaskan penyajian dan pengungkapan transaksi leasing dalam 

laporan keuangan lessee: 
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1. Finance Lease 

 Aktiva yang disewagunausaha dilaporkan sebagai bagian aktiva tetap dalam 

kelompok tersendiri. Kewajiban sewa guna usaha yang bersangkutan harus disajikan 

terpisah dari kewajiban lainnya. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam 

catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut: 

(a) Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dibayar paling tidak untuk 2 (dua) 

tahun berikutnya. 

(b) Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan yang dibebankan dalam tahun 

berjalan. 

(c) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. 

(d) Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan 

dengan transaksi sale and leaseback. 

(e) Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha (major 

covenants). 

2. Operating Lease 

Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan 

keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut: 

(a) Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan yang dibebankan 

sebagai biaya sewa. 

(b) Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dilakukan paling tidak untuk 2 

(dua) tahun berikutnya. 

(c) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. 

(d) Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan 

dengan transaksi sale and leaseback. 
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(e) Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha (major 

covenants). 

2.7.2 Penyajian dan Pengungkapan Menurut PSAK 30 (Revisi 2007) 

Berikut ini akan dijelaskan penyajian dan pengungkapan transaksi leasing dalam 

laporan keuangan lessee: 

1. Finance Lease 

 Lessee harus mengungkapkan hal-hal berikut yang berkaitan dengan sewa 

pembiayaan: 

(a) Jumlah netto nilai tercatat untuk setiap kelompok aset pada tanggal neraca. 

(b) Rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal 

neraca, dengan nilai kininya. Selain itu, entitas harus mengungkapkan total 

pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal neraca, dan nilai kininya, 

untuk setiap periode berikut: 

(i) sampai dengan satu tahun; 

(ii) lebih dari satu tahun sampai lima tahun; 

(iii) lebih dari lima tahun. 

(c) Rental kontijen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut. 

(d) Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa-lanjut di masa depan dari 

kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan (non-cancellable sub-leases) pada 

tanggal neraca. 

(e) Penjelasan umum isi perjanjian sewa yang material, yang meliputi, tetapi tidak 

terbatas pada hal berikut: 

(i) Dasar penentuan utang rental kontijen; 

(ii) Ada tidaknya klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau 

pembelian dan eskalasi beserta syarat-syaratnya; 
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(iii) Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa, misalnya 

yang terkait dengan dividen, tambahan utang, dan sewa lanjut. 

 

2.7.3 Penyajian dan Pengungkapan Menurut IFRS 

1. Finance Lease 

 nilai tercatat aktiva 

 Rekonsiliasi antara jumlah pembayaran minimum sewa guna usaha dan nilai kini 

mereka 

 jumlah pembayaran sewa minimum pada tanggal neraca dan nilai kini daripadanya, 

untuk: 

o tidak lebih dari satu tahun 

o lebih dari satu tahun dan tidak lebih dari lima tahun 

o lebih dari 5 tahun 

 kontinjensi sewa yang diakui sebagai beban 

 Total penghasilan sewa minimum masa depan di bawah nilai noncalcellable sublease 

 gambaran umum pengaturan sewa yang signifikan, termasuk sewa kontinjen 

 

2. Operating Lease  

 Total pembayaran sewa minimum pada tanggal neraca di bawah sewa operasi 

noncancellable untuk setiap periode selanjutnya. 

o Tidak lebih dari satu tahun 

o Lebih dari satu tahun dan tiak lebih dari lima tahun 

o Lebih dari 5 tahun 
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 jumlah pembayaran minimum menyewakan diharapkan akan diterima di bawah 

subleases noncancellable pada tanggal neraca 

 pembayaran sewa diakui sebagai beban pada periode ini dengan jumlah yang 

terpisah untuk pembayaran minimum sewa guna usaha 

 Pengaturan umum tentang pengaturan sewa yang signifikan, termasuk: 

o Penentuan hutang sewa kontijen 

o keberadaan dan persyaratan opsi pembaharuan atau pembelian dan klausul 

eskalasi 

o Pembatasan yang dikenakan oleh pengaturan sewa, seperti yang menyangkut 

dividen, utang tambahan dan leasing lebih lanjut. 

 

2.8 Ketentuan Transisi 

2.8.1 Ketentuan transisi menurut PSAK 30 (revisi 2007) 

PSAK 30 (Revisi 2007) tentang Sewa, paragraf 64, menyatakan sebagai berikut: 

”Penerapan PSAK ini dianjurkan secara retrospektif, tetapi tidak diharuskan. Jika 

penerapan prospektif dilakukan, saldo yang terkait dengan transaksi sewa yang 

sudah ada sebelum pernyataan ini berlaku dianggap telah ditentukan secara tepat 

oleh lessor dan lessee. Selain itu, entitas yang bersangkutan harus mengungkapkan 

pengaruh pemberlakuan secara prospektif terhadap daya banding laporan 

keuangan periode sajian.” 

Setiap entitas harus mengungkapkan pengaruh aplikasi ini pada komparabilitas 

laporan keuangan untuk sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa operasi sebelum 

penerapan PSAK 30 (revisi 2007) jika ada perubahan klasifikasi ke sewa pembiayaan. 

Penerapan akuntansi sewa harus dievaluasi ulang pada periode penerapan PSAK ini, 

untuk menentukan apakah ada atau tidak perubahan dalam klasifikasi sewa diperlukan.  
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Jika berdasarkan evaluasi, sewa (yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa 

operasi) harus diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, ketentuan-ketentuan berikut 

harus diterapkan: 

a. Jika lessee menerapkan PSAK 30 (revisi 2007) secara retrospektif, lessee harus 

mengakui sewa aset dan kewajiban sewa guna usaha jika kebijakan akuntansi yang 

baru sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2007) telah efektif untuk semua sewa dari awal 

perjanjian. 

b. Jika lessee menerapkan PSAK 30 (revisi 2007) prospektif, yang lessee harus 

mengakui aset sewa guna usaha dan kewajiban sewa seolah-olah kebijakan 

akuntansi yang baru sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2007) telah efektif dari awal 

periode sebelum sajian untuk semua ada sewa pada tanggal tersebut 

 

2.8.2 Ketentuan transisi menurut IFRS 

Penerapan secara retrospektif dari standar ini dianjurkan, tetapi tidak diharuskan. 

Jika standar tidak retrospektif, saldo yang terkait dengan sewa pembiayaan yang sudah 

ada dianggap telah ditentukan secara tepat oleh lessor dan harus dicatat selanjutnya 

sesuai dengan ketentuan standar. 

Sebuah entitas yang sebelumnya telah menerapkan IAS 17 akan menerapkan 

perubahannya yang dibuat oleh standar ini secara retrospektif untuk semua sewa atau, 

jika IAS 17 tidak retrospektif, untuk semua sewa mengadakan sejak pertama kali 

diterapkan yang standar. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian lain yang pernah dilakukan peneliti terdahulu berjudul “Evaluasi 

Komparatif PSAK 30 Sewa Guna Usaha dengan PSAK 30(Revisi 2007) Sewa 
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terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI” oleh Grahastuti (2010). Penelitian ini 

mengenai pengaruh perubahan standar akuntansi sewa pada 12 perusahaan go public 

yang terdaftar di BEI. Penelitian ini mencoba membuktikan bahwa jika terjadi 

perubahan klasifikasi, maka rasio hutang akan meningkat pula. Hal ini disebabkan 

adanya kenaikkan kewajiban sewa pembiayaan. 

2. Penelitian berikutnya berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 30 (Revisi 2007) 

tetang Sewa Guna Usaha pada PT. X” yang dilakukan oleh Savitri (2009) Dia 

meneliti pengaruh perubahan standar akuntansi sewa terhadap transaksi sewa rumah 

dinas dan kapal curah pada PT. X yang berlokasi di daerah Gresik. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya pengaruh terhadap likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. 

Aset, hutang, dan beban dicatat dengan nilai yang lebih tinggi oleh PT. X 

dibandingkan dengan ketentuan PSAK 30. Hal ini menyebabkan likuiditas, 

solvabilitas dan profitabilitas rendah. Sementara untuk pengungkapan transaksi sewa 

guna usaha dalam Laporan Keuangan PT. X sudah disajikan dengan baik. Secara 

keseluruhan penerapan PSAK 30 (Revisi 2007) ini tidak memberikan dampak yang 

material terhadap laporan keuangan PT. X 31 Desember 2008. 

3. Penelitian berikutnya berjudul “Analisis Dampak Penerapan PSAK 50 dan 55 

(Revisi 2006) khususnya pada Aset Kredit. Sebuah Studi Kasus : Bank XYZ” telah 

diteliti oleh Puspita (2010). Hasil dari penelitian ini mempengaruhi pencatatan 

administratif kredit, yaitu pengakuan pendapatan provisi dan komisi dihapuskan. 

Pengakuan pendapatan provisi dan komisi ini tercermin dari amortisasi beban dan 

pendapatan EIR, yang didapatkan dari selisih pendapatan bunga yang dibayarkan 

nasabah per periode pembayaran dengan bunga efektif yang dihitung berdasarkan 

nilai wajar. 

Evaluasi Komparatif..., Tb. Deni Hazwartharik R., Ak.-IBS, 2011



34 
 

4. Penelitian berikutnyaa berjudul “ Analisis Akuntansi Aset Tetap Serta Pengaruhnya 

Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Periode 2009 (Studi Kasus Pada SPBU 34-

15405, Tanggerang Selatan) oleh Purwoko (2010). Hasil penelitian menemukan 

adanya peningkatan nilai aset bersih dan penurunan laba bersih. Hal ini disebabkan 

oleh adanya penyusutan aset tetap yang menjadi penambahan beban dalam laporan 

laba rugi dan munculnya akumulas penyusutan aset tetap neraca. 

2.10 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Rerangka Pemikiran 

(Sumber: Data Diolah) 

Transaksi Leasing 
PT. Garuda Indonesia Airways 

PSAK 30 Sewa Guna 
Usaha 

PSAK 30 Revisi 2007  

Perbandingan Perubahan 
Klasifikasi

Analisis dampak perubahan 
klasifikasi kewajiban sewa pada 

PSAK 30 revisi 2007 yang 
ditinjau dari debt to equity ratio, 

return on asset dan return on 
equity. 

Kesimpulan dan Saran 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Objek Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah suatu studi kasus pada sebuah 

perusahaan yang bergerak di dalam industri jasa penerbangan atau yang biasa dikenal 

dengan Perusahaan Maskapai Penerbangan. 

Penulis meneliti sebuah perusahaan yang kantor pusatnya terletak di bandara 

Soekarno-Hatta Cengkareng PT Garuda Indonesia (Persero). Perusahaan yang awalnya 

berbentuk Perusahaan Negara, berubah menjadi Persero berdasarkan Akta No. 8 tanggal 

4 Maret 1975 dari Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH, sebagai realisasi Peraturan 

Pemerintah No. 67 tahun 1971. Perubahan diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia No. 68 tanggal 26 Agustus 1975. Anggaran Dasar Perusahaan telah 

mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 51 tanggal 7 Agustus 

2008 dari Sutjipto, SH, notaris di Jakarta, sebagai pengganti dari Notaris Aulia Taufani, 

SH, mengenai penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-60235.AH.01.02 tanggal 8 September 2008. 

Pada tanggal 31 Desember 2007, PT. Garuda Indonesia beserta anak perusahaannya 

mempunyai karyawan sebanyak 12.534 karyawan. 

Perusahaan ini mengoperasikan pesawat dengan tipe sebagai berikut: (i) pesawat 

berbadan sempit (narrow-body), yaitu B737-800 NG, (ii) pesawat berbadan lebar (wide-
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body), terdiri dari tipe A330-200/300, dan tipe B777 ER, (iii) pesawat Sub-100, (iv) 

pesawat freighter (untuk layanan kargo), dan (v) pesawat narrow-body untuk Citilink. 

Sehubungan dengan penerapan PSAK 30 (Revisi 2007), maka transaksi sewa 

pesawat Airbus tipe A330 yang dibiayai oleh Lloyd (ECA) dengan masa sewa sejak 

tahun 1996- 2016, yang semula diakui sebagai sewa operasi harus diperlakukan sebagai 

sewa pembiayaan, sehingga Perusahaan mengakui adanya hutang sewa masing-masing 

sebesar USD 414,081,630 dan USD 465,877,204 pada tanggal 31 Desember 2008 dan 

2007. Maka penulis merasa perlu untuk mengangkat keenam pesawat Airbus A330 

tersebut untuk dijadikan objek penelitian.  

Objek penelitian dikhususkan hanya pada kegiatan Leasing untuk lessee yang 

dilakukan oleh perusahaan induk. 

Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

didapatkan dari hasil wawancara pegawai PT. Garuda Indonesia. Data Sekunder 

diperoleh dari literatur media cetak dan elektronik. 

Waktu penelitian diperkirakan antara bulan Februari 2011 sampai bulan Maret 

2011. Waktu tersebut disesuaikan pada saat penulis melakukan pemeriksaan terhadap 

laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Airways tahun 2007 sebelum dan sesudah revisi 

PSAK 30. Setelahnya penulis mulai mengumpulkan data terkait dengan literatur dan 

teori akuntansi sewa guna usaha. Kemudian penulis melakukan pengumpulan, 

pengolahan serta analisis data sewa yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia Airways 

yang akhirnya penulis menyimpulkan dan menyarankan atas penelitian tentang 

perusahaan tersebut. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Cara mengumpulkan data penelitian ini dengan mendapatkan data primer dan 

data sekunder. Data primer didapatkan penulis dengan cara mendatangi langsung objek 

penelitian. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber 

tertentu. Data primer didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan pihak PT. 

Garuda Indonesia. Data sekunder didapat dari Laporan keuangan dan hal hal yang terkait 

dengan transaksi sewa menyewa 6 pesawat Airbus A330-300. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

 Karena bentuk penelitian ini adalah studi kasus dan termasuk dalam jenis 

penelitian yang  sifatnya adalah deskriptif. Tujuannya adalah untuk menelaah 

permasalahan yang ada. Dalam menganalisis data penulis tidak menggunakan statistik 

sama sekali. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah dengan menganalisis 

data-data yang telah didapatkan. 

Berdasarkan metode penelitian dan sifat data dalam penelitian penulis melakukan 

pengolahan data dengan cara ssebagai berikut: 

1. Memeriksa Kontrak Leasing PT. Garuda Indonesia Airways dengan perusahaan 

Llyod terkait pesawat Airbus A330-300 

2. Memeriksa tata cara perlakuan, pencatatan, dan pelaporan aset sewa guna usaha 

dalam laporan keuangan 2007 sebelum dan sesudah revisi PSAK 

3. Membandingkan hasil pengakuan akuntansi leasing, perlakuan akuntansi leasing, 

dan pelaporan leasing yang dilakukan perusahaan 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Garuda Indonesia 

Sebagai national flag carrier, yang selanjutnya oleh Soekarno diberi nama 

Garuda Indonesia Airways, Perseroan ini berfungsi sebagai penunjang tugas-tugas 

kenegaraan. Pada tanggal 28 Desember 1949, dengan pesawat pertamanya, yaitu jenis 

Dakota beregistrasi PK-DPD telah membawa Soekarno dari Yogyakarta menuju Jakarta 

untuk dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS). 

Tiga bulan kemudian pada 31 Maret 1950, Garuda Indonesia resmi menjadi 

Perusahaan Negara, yang kemudian berubah berdasarkan akta No. 8 tanggal 4 Maret 

1975 dari Notaris Soeleman Ardjasasmita S.H., sebagai realisasi Peraturan Pemerintah 

No. 67 tahun 1971, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (RI) No. 

68 Tanggal 26 Agustus 1975. 

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir 

dengan akta No.63 tanggal 15 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., 

pengganti Notaris Sutjipto SH. Akta ini sudah dicatat dalam tambahan berita Negara RI 

tanggal 27 Juli 2007 No. 60. Modal ditempatkan dan diambil bagian oleh Pemerintah RI 

sebanyak 6.826.564 lembar saham, PT (Persero) Angkasa Pura I sebanyak 124.248 

lembar saham dan PT (Persero) Angkasa Pura II sebanyak 201.817 lembar saham 

dengan nominal Rp. 1.000.000 per saham. 

Garuda Indonesia menjalankan kegiatan usaha dibidang-bidang berikut ini:  

1. Pengangkutan udara penumpang dan barang dalam negeri dan luar negeri,  
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2. Pengangkutan udara borongan untuk penumpang dan barang dalam negeri dan luar 

negeri,  

3. Jasa pelayanan sistem informasi yang berkaitan dengan pengangkutan udara, 

4. Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengangkutan udara,  

5. Jasa pelayanan kesehatan personil penerbangan. 

PT. Garuda Indonesia Airways adalah perusahaan jasa penerbangan yang terletak 

di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta terminal D/E/F. Perusahaan ini 

memiliki 4 anak perusahaan yaitu PT. Aerowisata, PT. Abacus DSI, PT Garda 

Maintenance Facility Aero Asia dan PT. Lufthansa System Indonesia. 

PT. Aerowisata memiliki misi untuk mengembangkan usaha jasa yang berkaitan 

dengan industri pariwisata dan hospitality. Sejalan dengan misi ini, PT. Aerowisata 

memiliki sejumlah anak perusahaan yang bergerak di usaha-usaha perhotelan, jasa boga, 

jasa transportasi darat dan keagenan serta tours & travel. 

 PT. Abacus DSI ini meliputi bidang jasa sistem komputerisasi reservasi, 

menyewakan perangkat komputer kepada biro-biro perjalanan, menyediakan fasilitas 

pelatihan bagi karyawan biro perjalanan dan menyediakan petugas yang dapat membantu 

memecahkan kesulitan yang dihadapi oleh biro perjalanan dalam mengoperasikan 

Computerized Reservation Systems (CRS). 

 PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia didirikan untuk melaksanakan dan 

menunjang kebijakan dan program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan 

nasional pada umumnya, khusus di bidang jasa perbaikan dan perawatan pesawat 

terbang. 

 PT. Lufthansa Systems Indonesia bergerak dibidang jasa konsultasi dan rekayasa 

sistem teknologi informasi serta pemeliharaan kepada perusahaan-perusahaan 

penerbangan dan industri-industri lainnya. 
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Garuda Indonesia per akhir 2007 mengoperasikan 48 pesawat terbang, termasuk 

tiga Boeing 747-400, enam Airbus 330-300. Tiga puluh sembilan pesawat Boeing 737 

(300, 400, 500 dan 800) dan saat ini melayani 42 penerbangan baik tujuan dalam negeri 

maupun luar negeri. 

Pada Nopember 1989, Perseroan menyetujui untuk membeli sembilan pesawat 

Airbus A330. Enam pesawat tersebut telah dikirimkan Desember 1996 dan telah dibiayai 

dengan bantuan dari Kreditur ECA (European Export Credit Agencies) melalui dua 

perusahaan khusus yang didirikan di Perancis, yaitu GIE Sulawesi dan GIE Sumatra, 

yang telah mengakuisisi pesawat Airbus A330 tersebut dan telah menyewakan pesawat 

tersebut. 

 

4.1.2 Visi dan Misi PT. Garuda Indonesia 

 

Visi perusahaan in adalah menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan 

menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan 

keramahan Indonesia. 

Misi Perusahaan adalah sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera 

bangsa (flag carrier) Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna 

menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang 

profesional. 
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4.1.3 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Garuda Indonesia Airways 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Garuda Indonesia Airways 

 

4.1.4 Wilayah Pemasaran 

 Dalam pasar domestik, jaringan rute dan frekuensi penerbangan reguler 

perusahaan diproduksi dengan mempertimbangkan kemampuan memperoleh laba 

(profitability) serta kondisi seasonality dan pertumbuhan trafik penumpang dan kargo. 

Direktur Utama 

Direktur Niaga 

Direktur Operasi 

Direktur Strategi & TI Direktur Teknik Direktur SDM & 
Umum

Direktur Keuangan 

Airworthiness Mgt 

VP Aircraft 
Maintenance

VP Corporate 
Planning

VP. Flight 
Operation

VP Learning & 
Development

VP Information 
System

VP Treasury Mgt 

VP Business 
Support 

VP Human Capital 

VP Comptroller 

VP Marketing 

VP Asset Mgt 

VP Operation 
Support

VP Ground 
Operation

VP Financial 
Analysis

VP Revenue Mgt 

VP Corporate 
Affairs 

VP Network Mgt 

VP Cabin Services VP Service Mgt 

VP Cust. Relation 
Mgt 

Evaluasi Komparatif..., Tb. Deni Hazwartharik R., Ak.-IBS, 2011



42 
 

 Wilayah-wilayah yang menjadi rute domestik Garuda Indonesia adalah Jakarta, 

Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, Padang, Medan, Banda 

Aceh, Batam, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Denpasar, Tarakan, 

Makasar, Mataram, Manado, Biak, Timika, dan Jayapura. 

 Rute penerbangan Garuda Indonesia Airways untuk wilayah Asia adalah 

Bangkok, Ho Chi Minh City, Hongkong, Kuala Lumpur, Singapura, Guangzhou, 

Beijing, Tokyo, Osaka, Seoul, dan Shanghai. Rute penerbangan untuk wilayah 

Southwest Pasific terdiri dari Melbourne, Perth, Sydney dan Darwin. Rute penerbangan 

ke wilayah Timur Tengah adalah Jeddah, Riyadh, Dammam dan Doha. Tempat itu 

khususnya untuk wisata Rohani seperti menunaikan ibadah haji dan umrah. Selanjutnya 

rute Garuda pada bagian eropa yaitu Paris, London, dan Frankurt. 

 

4.2 Analisis Transaksi Sewa pada PT. Garuda Indonesia Airways 

 Dalam analisis ini, penulis memulai dengan melakukan identifikasi klasifikasi 

sewa pesawat Airbus A330-300 pada kontrak sewa. Setelah itu, dibahas mengenai 

perlakuan akuntansi sewa sebelum dan sesudah revisi 2007 yang diterapkan Perseroan. 

Dari hasil pembahasan tersebut, kemudian di analisis perbedaannya, dan yang terakhir 

akan dibahas dampak yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut terhadap laporan 

keuangan Perseroan, ditinjau dari debt to equity ratio, ROA dan ROE. 

 

4.2.1 Kontrak Sewa 6 Pesawat Airbus A330-300 

 Perseroan melakukan traksaksi sewa dalam kegiatan operasionalnya guna 

menunjang kelancaran kegiatan operasi, sesuai dengan prosedur sewa yang dibuat. 

Berikut ini adalah Tabel 4.1 yang menunjukkan klasifikasi sewa 6 pesawat Airbus A330-

300 menurut PSAK 30 revisi 2007: 
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Tabel 4.1 : Klasifikasi 6 pesawat Airbus A330-300 

 

PSAK 30 Revisi 2007 Kondisi Lease A330-300 Kecendrungan 

Paragraf 8: 
Sewa mengalihkan secara 
substansial seluruh risiko 
dan manfaat kepemilikan 
aset ke lessee 

 
SPC (Special Purpose 
Company) yang ditunjuk 
perseroan untuk 
pembayaran hutang kepada 
ECA menanggung secara 
substansial segala risiko 
dan manfaat ekonomis dari 
kepemilikan pesawat 

 
Operating Lease 

Paragraf 10: 
Sewa mengalihkan 
kepemilikan aset ke lessee 
di akhir masa sewa 
 
 
 
Lessee memiliki opsi untuk 
membeli aset dibawah fair 
value 
 
 
Masa sewa merupakan 
sebagian besar dari umur 
ekonomis aset 
 
 
Pada awal sewa PV 
minimum lease payment 
mendekati fair value asset 
 
 
 
 
Aset sewa memiliki 
spesifikasi khusus dan 
hanya dapat digunakan oleh 
lessee 

 
Perseroan mendapatkan hak 
kepemilikan atas pesawat 
apabila semua pembayaran 
sewa yang terhutang telah 
dilakukan 
 
Perseroan dapat membeli 
pesawat pada akhir masa 
sewa 
 
 
Masa sewa dari tahun 1996 
sampai 2016 dan umur 
ekonomis pesawat selama 
20 tahun 
 
Fair value 6 pesawat 
Airbus A330-300 adalah 
(USD 140 juta x 6 pesawat) 
USD 840 Juta. PV 
Minimum Lease Payment 
adalah USD 635.348.880 
 
Tidak, pesawat tipe ini 
sudah dipesan juga oleh US 
Airways. 

 
Finance Lease 
 
 
 
 
 
Finance Lease 
 
 
 
 
Finance Lease 
 
 
 
 
Finance Lease 
 
 
 
 
 
 
Operating Lease 
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PSAK 30 Revisi 2007 Kondisi Lease A330-300 Kecendrungan 

Paragraf 11: 
Jika Lessee membatalkan 
sewa, maka kerugian lessor 
yang ditimbulkan akibat 
pembatalan ditanggung oleh 
Lessee 
 
 
 
 
 
 
 
Keuntungan atau kerugian 
dari fluktuasi nilai wajar 
residu menjadi beban lessee 
 
 
 
 
Lessee dapat 
memperpanjang masa sewa 
dengan harga di bawah 
harga sewa pasar 

 
Jika terminasi maka: 
GA tidak harus membayar 
sisa tunggakan sewa 
GA harus menanggung 
biaya rekondisi dan 
modifikasi aset agar 
kembali seperti semula 
GA tidak harus membayar 
berkurangnya profit lessor 
akibat dialihkannya sewa 
aset ke lessee lain 
 
Tidak ada dalam klausul 
kontrak bahwa GA sebagai 
lessee dan semua pihak 
yang terkait dengan GA 
menjamin nilai residu aset 
sewaan 
 
Tidak ada perjanjian 
tentang lease term 
extension dan dengan harga 
sewa pasar 

 
Kerugian lessor akibat 
terminasi yang harus 
ditanggung GA tidak 
material 
Operating lease 
 
 
 
 
 
 
 
Operating lease 
 
 
 
 
 
 
Operating lease 

(Sumber: PT. Garuda Indonesia Airways) 

Berdasarkan tabel 4.1 yang tersaji pada lampiran 1.1, Perseroan mula-mula 

mengklasifikasikan sewa pesawat tersebut kedalam sewa operasi. Kemudian, Perseroan 

merubah klasifikasi sewa tersebut ke dalam sewa pembiayaan karena mengikuti PSAK 

30 revisi 2007. 

 Beberapa alasan Perseroan mengklasifikasikan sewa tersebut ke dalam sewa 

operasi adalah 1) Perseroan tidak menanggung risiko dan manfaat yang substansial 

karena Special Purpose Company yang ditunjuk menanggung risiko dan manfaat 

tersebut, 2) pesawat ini tidak dibuat khusus oleh Airbus untuk Perseroan karena tipe 

pesawat ini dibuat untuk umum, 3) Perseroan tidak merasakan dampak yang material 

atas kerugian Lessor akibat pembatalan kontrak oleh Perseroan, 4) Perseroan tidak 
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menyebutkan atas jaminan nilai residu aset sewa, dan 5) tidak ada kepakatan untuk 

perpanjangan masa sewa dan dengan harga sewa pasar. 

 Berikutnya, ini adalah beberapa alasan Perseroan mengklasifikasikan sewa 

tersebut akhirnya ke dalam sewa pembiayaan. 1) terjadinya pengalihan kepemilikan aset 

sewa tersebut pada akhir periode sewa jika pembayaran sewa telah selesai dilaksanakan, 

2) Perseroan dapat membeli pesawat tersebut pada akhir periode, 3) masa sewa sama 

dengan umur ekonomisnya, dan 5) present value mendekati fair value-nya. 

 

4.2.2 Perlakuan Akuntansi Sewa pada PT. Garuda Indonesia 

Dalam pembahasan ini, penulis mencoba untuk menerapkan perlakukan 

akuntansi sewa menggunakan klasifikasi sewa operasi dan dengan klasifikasi sewa 

pembiayaan pada tahun 2007. 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) nilai wajar yang didapatkan adalah sebesar USD 140 juta per unit, atau USD 840 

juta untuk 6 pesawat. Nilai ini berdasarkan hasil pengecekan pihak Perseroan atas 

nilai pasar tahun 1997. 

b) Nilai sewa per pesawat adalah USD 214 juta atau USD 1284 juta untuk total 6 

pesawat. Pembayaran sewa diasumsikan dilakukan setiap 6 bulan sekali selama 

20 tahun, sehingga pembayaran sewa selama 40 kali.  

c) Perusahaan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan PSAK 30 yang lama 

dan yang baru. 

d) Increassing borrowing rate diasumsikan sebesar 8 % fix selama 20 tahun, serta 

kurs konversi per 31 Desember 2007 adalah Rp. 9.419. 

e) Klasifikasi dalam PSAK 30 lama menggunakan sewa operasi, sedangkan yang 

baru menggunakan sewa pembiayaan 
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Tabel 4.2 Informasi Pesawat Airbus A330-300 

No PSAK 30 Lama PSAK 30 Baru 

1. Fair Value (USD 140 juta per unit Fair Value (USD 140 juta per unit 

2. Harga Sewa USD 32,1 juta 

persetengah tahun selama 20 tahun 

Harga Sewa USD 32,1 juta 

persetengah tahun selama 20 tahun 

3. Metode Depresiasi (garis lurus) Metode Depresiasi (garis lurus) 

4. Masa Kontrak 20 tahun Masa Kontrak 20 tahun 

5. Umur Ekonomis 20 tahun Umur Ekonomis 20 tahun 

6. Increasing Borrowing Rate 8% Increasing Borrowing Rate 8% 

7. Kurs Konversi Rp. 9.419 Kurs Konversi Rp. 9419 

8. Klasifikasi Sewa Operating Lease Klasifikasi Sewa Finance Lease 

(Sumber: PT. Garuda Indonesia Airways) 

Tabel 4.3 Keterangan Pesawat Airbus A330-300 

No. Tipe 

Pesawat 

Registrasi dan No. 

Seri Manufaktur 

Pihak yang 

Menyewakan Pesawat 

Masa Berakhirnya 

Sewa 

1 A330-300 PK-GPA MSN 138 GIE Sumatra 31-Des-2016 

2 A330-300 PK-GPC MSN 140 GIE Sulawesi 31-Des-2016 

3 A330-300 PK-GPD MSN 144 GIE Sumatra 31-Des-2016 

4 A330-300 PK-GPE MSN 148 GIE Sumatra 31-Des-2016 

5 A330-300 PK-GPF MSN 153 GIE Sulawesi 31-Des-2016 

6 A330-300 PK-GPG MSN 165 GIE Sulawesi 31-Des-2016 

(Sumber: PT. Garuda Indonesia Airways) 
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Pada Tabel 4.3 dapat diinformasikan beberapa keterangan terkait 6 pesawat 

Airbus A330-300. Diantaranya registrasi dan nomor seri manufaktur, pihak yang 

menyewakan pesawat serta masa berakhir sewa tersebut. 

Sampai dengan pembayaran tanggal 31 Desember 2006, Perseroan telah 

membayar hutang sewa kepada lessor sebesar USD 32,1 juta x 20 periode = USD 642 

juta. Maka hutang sewa yang belum dibayar sampai tanggal 12/2006 adalah: 

 USD 1284 juta – USD 642 juta = USD 642 juta 

PV Minimum Lease Payment sebesar USD 436.251.840. Artinya, Perseroan 

membayar pokok sebesar USD 436.251.840,00. Sisa dari selisih USD 642 juta dengan 

USD 436.251.840,00 sebesar USD 205.748.160 digunakan untuk pembayaran bunga. 

PV Minimum Lease Payment ini didapat dari pembayaran sewa sebesar USD 

32,1 juta setiap 6 bulan selama 10 periode yang di present value-kan. 10 periode 

terhitung dari tanggal 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2016. Perhitungan present 

value tersebut bisa kita lihat di tabel 4.4 berikut ini, 

Tabel 4.4 Present Value Minimum Lease Payment 

Tanggal Pembayaran (USD) Disc. Factor (4%) Present Value (USD) 

1/2007 - 1.0000 -

6/12007 32.100.000 0.9615 30.864.150

12/2007 32.100.000 0.9246 29.679.660

6/2008 32.100.000 0.8890 28.536.900

12/2008 32.100.000 0.8548 27.439.080

6/2009 32.100.000 0.8219 26.382.990

12/2009 32.100.000 0.7903 25.368.630

6/2010 32.100.000 0.7599 24.392.790
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Tanggal Pembayaran (USD) Disc. Factor (4%) Present Value (USD) 

12/2010 32.100.000 0.7307 23.455.470

6/2011 32.100.000 0.7026 22.553.460

12/2011 32.100.000 0.6756 21.686.760

6/2012 32.100.000 0.6496 20.852.160

12/2012 32.100.000 0.6246 20.049.660

6/2013 32.100.000 0.6006 19.279.260

12/2013 32.100.000 0.5775 18.537.750

6/2014 32.100.000 0.5553 17.825.130

12/2014 32.100.000 0.5339 17.138.190

6/2015 32.100.000 0.5134 16.480.140

12/2015 32.100.000 0.4936 15.844.560

6/2016 32.100.000 0.4746 15.234.660

12/2016 32.100.000 0.4564 14.650.440

 Net Present Value (NPV)  436.251.840

(Sumber: data Diolah) 

Untuk mengakui jumlah pembayaran sewa yang terbagi menjadi jumlah angsuran 

pokok dan bunga sewa setiap 6 bulannya, Perseroan menyusun tabel amortisasi yang 

ditunjukkan oleh tabel 4.5 dibawah ini: 

Tabel 4.5 Amortisasi Hutang Sewa 6 Pesawat Airbus A330-300 

Tahun ke - Pembayaran 

(USD) 

Angsuran Pokok  

(USD) 

Bunga 

 (USD) 

Sisa Pokok 

 (USD) 

1/2007 - - - 436.251.840,00

6/2007 32.100.000 14.649.926,40 17.450.073,60 421.601.913,60
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Tahun ke - Pembayaran 

(USD) 

Angsuran Pokok  

(USD) 

Bunga 

 (USD) 

Sisa Pokok 

 (USD) 

12/2007 32.100.000 15.235.923,46 16.864.076,54 406.365.990,10

6/2008 32.100.000 15.845.360,39 16.254.639,61 390.520.629,70

12/2008 32.100.000 16.479.174,81 15.620.825,19 374.041.454,90

6/2009 32.100.000 17.138.338,16 14.961.661,84 356.903.116,70

12/2009 32.100.000 17.823.875,33 14.276.124,67 339.079.241,40

6/2010 32.100.000 18.536.830,35 13.563.169,65 320.542.411,10

12/2010 32.100.000 19.278.303,56 12.821.696,44 301.264.107,50

6/2011 32.100.000 20.049.435,70 12.050.564,30 281.214.671,80

12/2011 32.100.000 20.851.413,13 11.248.586,87 260.363.258,70

6/2012 32.100.000 21.685.469,65 10.414.530,35 238.677.789,00

12/2012 32.100.000 22.552.888,44 9.547.111.56 216.124.900,60

6/2013 32.100.000 23.455.003,98 8.644.996,02 192.669.896,60

12/2013 32.100.000 24.393.204,14 7.706.795,86 168.276.692,50

6/2014 32.100.000 25.368.932,30 6.731.067,70 142.907.760,20

12/2014 32.100.000 26.383.689,59 5.716.310,41 116.524.070,60

6/2015 32.100.000 27.439.037,72 4.660.962,82 89.085.033,42

12/2015 32.100.000 28.536.598,66 3.563.401.33 60.548.434,76

6/2016 32.100.000 29.678.062,61 2.421.937,39 30.870.372,15

12/2016 32.100.000 30.870.372,15 1.234.814.88 -

(Sumber: Data Diolah) 
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 Berdasarkan tabel 4.5 yang memperhitungkan jadwal amortisasi sebelumnya, 

Perseroan melakukan pencatatan yang dilakukan mulai dari saat awal tahun pergantian 

PSAK 30 yaitu 1 Januari 2007 dengan mencatat nilai aset dan hutang sewa. Selanjutnya 

dilakukan pencatatan pada setiap 6 bulan sekali yang memperhitungkan nilai penyusutan 

dan pembayaran hutang sewa pembiayaan. Pembayaran hutang sewa pembiayaan 

meliputi bunga dan angsuran pokok. Jurnal yang ditunjukkan pada ilustrasi 1.1 adalah 

jurnal yang dicatat dari awal periode sampai akhir periode. 

 Pergantian PSAK 30 (revisi 2007) ini, mengharuskan Perseroan menghitung juga 

beban depresiasi akibat pengakuan aset sewa pembiayaan saat awal tahun 2007. Aset 

sewa pembiayaan dinilai sama dengan present value hutang sewa pembiayaan yang 

belum dibayar sampai tahun 2016 yaitu USD 436.251.840,00. Maka depresiasi pertahun 

adalah: 

= USD 436.251.840 juta / 10 periode tersisa 

= USD 43.625.184,00 

 Tabel 4.6 dan 4.7 menampilkan jurnal sewa pembiayaan dan sewa operasi pada 

tahun 2007 seperti yang tertera dibawah ini: 

Tabel 4.6 Jurnal Sewa Pembiayaan 2007 

Tanggal Keterangan Debet Kredit 

1/1/2007 Aktiva Sewa Pembiayaan 

Hutang Sewa Pembiayaan 

436.251.840,00 

436.251.840,00

31/6/2007 Beban Bunga 

Hutang Sewa Pembiayaan 

Kas 

17.450.073,60 

14.649.926,40  

32.100.000,00
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Tanggal Keterangan Debet Kredit 

31/12/2007 Beban Bunga 

Hutang Sewa Pembiayaan 

Kas 

Depresiasi Aset Tetap Pesawat 

Akumulasi Depresiasi Pesawat 

16.864.076,54 

15.235.923,46 

 

43.625.184,00 

 

32.100.000,00

43.625.184,00

(Sumber: data diolah) 

Tabel 4.7 Jurnal Sewa Operasi 2007 

Tanggal Keterangan Debet Kredit 

31/6/2007 Biaya Sewa Pesawat A330-300 

Kas 

32.100.000,00 

 32.100.000,00

31/12/2007 Biaya Sewa Pesawat A330-300 

Kas 

32.100.000,00 

32.100.000,00

(Sumber: data diolah) 

Dalam PSAK 30 sebelum Revisi, Perseroan mengklasifikasikan jenis sewa-

menyewa pesawat Airbus A330-300 ke jenis sewa operasi. Sewa operasi ini, hanya 

mencatat pengeluaran kas dan pengurangan biaya sewa ketika terjadi pembayaran sewa 

setengah tahun sekali. Sedangkan, Perseroan mengubah klasifikasi objek sewa tersebut 

menjadi sewa pembiayaan semata-mata hanya untuk mengikuti kebijakan akuntansi 

terbaru yaitu PSAK 30 revisi 2007. 

Terjadinya perubahan klasifikasi itu, menjadikan perusahaan harus memunculkan 

akun Aset Sewa, Akumulasi Sewa, Hutang Sewa, Biaya Sewa, Beban Bunga, dan Beban 

Depresiasi. Semua itu bisa dilihat dari Tabel 4.8 berikut ini: 
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Tabel 4.8 Perbedaan Pencatatan Akuntansi 

(Sumber: Data Diolah) 

Pada Tabel 4.9,  dijelaskan rincian saldo beberapa akun terkait seperti saldo aset, 

saldo bunga yang sudah dibayarkan, saldo kas yang keluar, saldo depresiasi yang dinilai, 

saldo akumulasi depresiasi dan saldo pokok hutang sewa yang telah dibayarkan dari awal 

tahun 1997 sampai akhir tahun 2007. 

Saldo Aset akhir 2007 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah USD 

392.626.656,00, saldo bunga sampai akhir 2007 adalah USD 34.314.150,14, saldo Kas 

yang telah keluar untuk pembayaran adalah USD 64.200.000,00, saldo Akumulasi 

Depresiasi sampai akhir 2007 adalah USD 43.625.184,00, dan saldo pokok yang sudah 

dibayar sampai akhir tahun 2007 adalah USD 29.885.849,8 

Tabel 4.9 Saldo Akun-Akun Terkait pada akhir 2007 (USD) 

No. Aset Bunga Kas Depresiasi Ak. Dep. Pokok 

6/2007 436.251.840 17.450.073,60 32.100.000 - - 14.649.926,40

12/2007 (43.625.184) 16.864.076,54 32.100.000 43.625.184 43.625.184 15.235.923,46

Total 392.626.656 34.314.150,14 64.2000.000 43.625.184 43.625.184 29.885.849,86 

(Sumber: Data Diolah) 

Akun PSAK 30 Lama PSAK 30 Baru 

Kas Ada Ada 

Biaya Sewa Ada Ada 

Aset Sewa Tidak Ada 

Hutang Sewa Tidak Ada 

Beban Bunga Tidak Ada 

Beban Depresiasi Tidak Ada 
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4.2.3 Analisis Perbedaan Pencatatan Akuntansi Sewa 

 

 Rent Expenses (Biaya Sewa Pesawat A330-300 

Pada tanggal 31 Juni 2007 dan 31 Desember 2007, Perseroan melakukan dua kali 

transaksi pembayaran berupa Biaya Sewa kepada Lessor sebesar: 

USD 32.100.000 x 2 = USD 64.200.000 

Sebelum Revisi PSAK 30, Perseroan hanya mencatat Biaya Sewa sebesar USD 64.2 

juta karena Perseroan masih menggunakan jenis sewa operasi dalam 

pengklasifikasiannya. 

Setelah Revisi PSAK 30, akun Biaya Sewa tersebut dihapus karena telah 

dialokasikan ke akun Beban Bunga dan Hutang Sewa Pembiayaan dengan jumlah 

yang bisa dilihat pada tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.10 Total Beban Bunga dan Hutang Sewa Pembiayaan tahun 2007 

Beban Bunga 6/2007 dan 12/2007 Hutang Sewa Pembiayaan 

6-2007 dan 12/2007 

 USD 17.450.073,60

 USD 16.864.076,54

 USD 34.314.150,14

  USD 14.649.926,40

   USD 15.235.923,46

USD 29.885.849,86

(Sumber: Data Diolah) 

Tindakan yang dilakukan, menghapus akun Biaya Sewa sebesar USD 64,2 juta  atau 

Rp. 604.699.800.000 dalam Laporan Laba Rugi.  
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 Biaya Depresiasi Aset Sewa Pesawat A300-300 (Depreciation Expenses) 

Dalam perlakuan akuntansi lama, Perseroan tidak mencatat akun biaya depresiasi 

terkait dengan kegiatan sewa menyewa pesawat jenis A330-300 karena Perseroan 

masih mengklasifikasikan transaksi ini sebagai sewa operasi. 

Tetapi, setelah revisi PSAK 30 Perseroan mencatat akun Biaya Depresiasi sebagai 

dampak dari pengakuan aset sewa pembiayaan Pesawat A330-300. 

Metode yang digunakan adalah garis lurus atau Straight Line Method dengan 

periode 10 tahun dari 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2016 

Maka, 

Beban Depresiasi: Aset Sewa Pembiayaan Pesawat A330-300 / 10 periode 

= USD 436.251.840 juta / 10 periode tersisa 

= USD 43.625.184,00 / tahun 

Tindakan yang dilakukan, Perseroan mencatat Biaya Depresiasi sebesar USD 

43.625.184,00 atau Rp. 410.905.608.096 pada akhir tahun 2007 dalam Laporan 

Laba/Rugi.  

  

 Akumulasi Depresiasi (Accumulated Depreciation) 

Setelah Perseroan mengakui adanya Beban Depresiasi, maka total akumulasi 

depresiasi sampai dengan akhir 2007 adalah: 

 

= Beban Depresiasi x periode yang telah berjalan (1/2007 s/d 12/2007) 

= USD 43.625.184,00 x 1 periode 

= USD 43.625.184,00  

Tindakan yang dilakukan, menambahkan akun Akumulasi Depresiasi sebesar USD 

436.251.840,00 atau Rp. 410.905.608.096 pada Neraca Perseroan. 
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 Aset Sewa Pembiayaan Pesawat A330-300 (Aircraft Leased Asset) 

Pada perlakuan akuntansi sebelum revisi, perseroan tidak mencatat akun Aset Sewa 

yang terkait dengan kegiatan sewa menyewa pesawat A330-300. 

Ketika Perseroan mengikuti kebijakan PSAK 30 yang baru, Perseroan mengakui 

akun Aset Sewa Pesawat A330-300 karena kegiatan sewa-menyewa tersebut 

diklasifikasikan menjadi sewa pembiayaan. 

Aset sewa tersebut pada awal tahun 2007 dicatat sebesar USD 436.251.840,00 

Setelah melewati periode pencatatan penyusutannya, maka Aset Sewa ini perlu 

dihitung nilai buku pada akhir tahun 2007 sebagai berikut: 

 

Nilai Buku:   

= Aset Sewa Pesawat A330-300 – Akumulasi Depresiasi akhir 2007 

= USD 436.251.840,00 – USD  43.625.184,00 

= USD 392.626.656,00 

Tindakan yang dilakukan, menambahkan nilai Aset Sewa sebesar USD 

392.626.656,00 atau Rp. 3.698.150.472.864 pada Neraca 2007. 

 

 Beban Bunga (Interest Expenses) 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akibat dari pengalokasian Biaya Sewa 

Pembiayaan terkait kegiatan sewa-menyewa pesawat A330-300 adalah penambahan 

beban bunga pada tahun 2007 sebesar USD 34.314.150,14  atau  Rp. 

323.204.980.168 dipotong pajak 30% menjadi: 

= Rp. 323.204.980.168 – (Rp. 323.204.980.168 x 30%) 

= Rp. 226.243.486.100 
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Tindakan yang dilakukan, Penambahan beban bunga sebesar Rp. 226.243.486.100 

sehingga mengurangi pendapatan pada Laporan Laba/ Rugi. 

 

 Hutang Sewa Pembiayaan (Leased Liability) 

Pada awal kontrak, Perseroan seharusnya mencatat hutang sewa pembiayaan. Tetapi, 

hal itu tidak dilakukan karena pada saat itu Perseroan masih menggunakan metode 

sewa operasi dalam pengklasifikasiannya. 

Dalam rangka mematuhi peraturan baru PSAK 30, Perseroan mencatat Hutang Sewa 

Pembiayaan dengan saldo sebesar: 

= USD 436.251.840,00 - (total pokok hutang sewa yang sudah dibayar 1997-2007) 

= USD 436.251.840,00 – USD 29.885.849,86 

= USD 406.365.990,10 

Tindakan yang dilakukan, menambahkan hutang sewa pembiayaan pada akun 

Hutang sebesar USD 406.365.990,10 atau Rp. 3.827.561.260.751.90 

 

 Total Ekuitas 

Pada PSAK 30 sebelum revisi, total ekuitas berkurang sebesar USD 64,2 juta karena 

terjadi pembayaran hutang atas sewa pesawat Airbus terkait. 

 

Pada PSAK 30 setelah revisi, total ekuitas berkurang sebesar total bunga dan 

akumulasi penyusutannya yaitu: 
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= Total bunga selama 2007 + Akumulasi penyusutan dari Januari sampai Desember 

2007 

= USD 34.314.150,14 + USD 43.625.184,00 

= USD 77.939.334,14 

 

Perusahaan akan mengurangi lagi total ekuitasnya sebesar 

= USD 77.939.334,14 – USD 64.200.000,00 

= USD 13.739.334,14 

 

Karena perubahan PSAK 30 mengharuskan Perseroan mengurangi ekuitasnya 

sebesar USD 77.939.334,14, bukan USD 64.200.000, tindakan yang dilakukan, 

mengurangi lagi ekuitas sebesar USD 13.739.334,14 atau Rp. 129.410.788.264,66 

 

4.3 Analisis Dampak Perbedaan Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi  

 

Setelah menganalisis perbedaan pencatatan akuntansi sewa, maka selanjutnya 

penelitian akan memfokuskan kepada analisis dampak pebedaan tersebut dalam Debt to 

Equity Ratio, Return on  Asset dan Return on Equity. 

Nilai-nilai seperti total aset, total hutang, total ekuitas, total depresiasi dan total 

bunga dikonversi kedalam mata uang Rupiah dengan kurs konversi Rp. 9.419. 
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4.3.1 Debt Equity Ratio Sebelum dan Sesudah Revisi PSAK 30 (tahun 2007) 

Tabel 4.11 Akun-Akun terkait Perhitungan DER 

Keterangan  PSAK 30 Sebelum Revisi 
(Rp) 

PSAK 30 Sesudah Revisi 
(Rp) 

Total Ekuitas 

(‐) Selisih perhitungan 

Total Ekuitas Setelah 
Revisi 

1.829.180.464.887,00 1.829.180.464.887,00

(129.410.788.264,66)

1.699.769.676.622,34

Total Hutang 

(+)  Hutang Sewa 
Pembiayaan 

Total Hutang setelah  
revisi 

8.067.151.010.363,00 8.067.151.010.363,00

3.827.561.260.751.90

11.894.712.271.114,90

(Sumber: Data Diolah) 

Total hutang dan total ekuitas sebelum revisi tahun 2007 diperoleh dari laporan 

keuangan PT. Garuda Indonesia periode 31 Desember 2007. Perhitungan Debt to Equity 

Ratio diperoleh dari hasil pembagian antara total hutang dengan total ekuitasnya. 

Debt Equity Ratio Sebelum Revisi 

= Total Hutang dibagi Total Ekuitas 

= (Rp. 8.067.151.010.363,00 / Rp. 1.829.180.464.887,00) x 100% 

= 441,02 % 

Rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp. 441,02 untuk setiap Rp. 

100 yang disediakan pemegang saham, atau Perseroan dibiayai oleh hutang sebanyak 

441,02 % dari modal yang dia punya. 

Total ekuitas setelah revisi mengalami penurunan sebesar Rp. 

129.410.788.264,66 karena selisih pengakuan pengurangan ekuitas sebelum dan sesudah 

revisi. Total hutang mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.827.555.889.096,20, maka 

Debt to Equity Ratio sebesar:Debt Equity Ratio Sesudah Revisi 
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= total Hutang  dibagi Total Ekuitas 

= (Rp. 11.894.712.271.114,90 / Rp. 1.699.769.676.622,34) x 100% 

= 699,78 % 

Rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp. 699,78 untuk setiap Rp. 100 

yang disediakan pemegang saham, atau Perseroan dibiayai oleh hutang sebanyak 699,78 

% dari modal yang dia punya. 

 

Peningkatan Debt Equity Ratio sebesar: 

= 699,78 % - 441,02 % 

= 258,76 %  

Peningkatan rasio ini dikarenakan hal hal yang sudah di jelaskan diatas. 

   

4.3.2 Return on Asset Sebelum dan Sesudah Revisi PSAK 30 (tahun 2007) 

Tabel 4.12 Akun-AkunTerkait Perhitungan ROA 

Keterangan PSAK 30 Sebelum Revisi 
(Rp) 

PSAK 30 Sesudah Revisi 
(Rp) 

Total Asset 

(+) Aset Sewa Pembiyaan 

Total Asset setelah revisi 

9.897.487.126.668,00 9.897.487.126.668,00

3.698.150.472.864,00 

13.595.637.599.532,00

Total Net Income 

(+)  Penghapusan Rent 
Expenses 

(-)   Penambahan Beban 
Bunga 

(-)   Penambahan Beban 
Depresiasi 

Total Net Income setelah 
Revisi 

258.060.625.733,00 258.060.625.733,00

604.699.800.000,00

226.243.486.100,00

410.905.608.096,00

225.611.331.600,00

(Sumber: Data Diolah) 
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Total aset dan total net income sebelum revisi tahun 2007 diperoleh dari laporan 

keuangan PT. Garuda Indonesia periode 31 Desember 2007. Perhitungan Return on 

Asset diperoleh dari hasil pembagian antara total net income dengan total asset-nya. 

Return on Asset Sebelum Revisi 

= Net Income dibagi Total Asset 

= Rp. 258.060.625.733,00 / Rp. 9.897.487.126.668,00 

= 2,61 % 

ROA 2,61 % artinya, dari setiap Rp. 1 aset Perseroan mampu menghasilkan laba 

Rp. 0,0261. 

 Total asset setelah revisi PSAK 30 mengalami kenaikkan nilai sebesar Rp. 

3.698.150.472.864,00. Hal ini karena ada pengakuan aset sewa pembiayaan sebesar nilai 

bukunya pada tahun 2007. Total net income mengalami penurunan menjadi Rp. 

240.441.238.149,24 hal ini karena terjadi penambahan dari biaya sewa yang dihapuskan, 

dan pengurangan pendapatan atas beban bungan dan beban depresiasi. 

Return on Asset Setelah Revisi 

= Net Income dibagi Total Asset 

= Rp. 225.611.331.600,00 / Rp. 13.595.637.599.532,00 

= 1,66 % 

ROA 1,66 % artinya, dari setiap Rp. 1 aset Perseroan mampu menghasilkan laba Rp. 

0,0166. 

 

Penurunan ROA sebesar: 

= 2,61 % - 1,66% 

= 0.95 % 

Penurunan ROA ini dikarenakan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas. 
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4.3.3 Return on Equity Sebelum dan Sesudah Revisi PSAK 30 (tahun 2007) 

Tabel 4.13 Akun-Akun Terkait Perhitungan ROE 

Keterangan PSAK 30 Sebelum Revisi 
(Rp) 

PSAK 30 Sesudah Revisi 
(Rp) 

Total Ekuitas 

(-) Selisih perhitungan 

Total Ekuitas Setelah Revisi 

1.829.180.464.887,00 1.829.180.464.887,00

(129.410.788.264,66)

1.699.769.676.622,34

Total Net Income 

(+)  Penghapusan Rent 
Expenses 

(-)   Penambahan Beban 
Bunga 

(-)   Penambahan Beban 
Depresiasi 

Total Net Income setelah 
Revisi 

258.060.625.733,00 258.060.625.733,00

604.699.800.000,00

226.243.486.100,00

410.905.608.096,00

225.611.331.600,00

(Sumber: Data Diolah) 

Total net income dan total ekuitas sebelum revisi tahun 2007 diperoleh dari 

laporan keuangan PT. Garuda Indonesia periode 31 Desember 2007. Perhitungan Return 

on Equity diperoleh dari hasil pembagian antara total net income dengan total 

ekuitasnya. 

Return on Equity Sebelum Revisi 

= Net Income dibagi Total Equity 

= Rp. 258.060.625.733,00 / Rp. 1.829.180.464.887,00 

= 14.11 % 

ROE 14,11 % artinya, dari setiap Rp. 1 aset Perseroan mampu menghasilkan laba Rp. 

0,1411. 
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Total ekuitas setelah revisi mengalami penurunan sebesar Rp. 

129.410.788.264,66 karena selisih pengakuan pengurangan ekuitas sebelum dan sesudah 

revisi. Total net income mengalami penurunan menjadi Rp. 128.649.837.469,00 hal ini 

karena terjadi penambahan dari biaya sewa yang dihapuskan, dan pengurangan 

pendapatan atas beban bungan dan beban depresiasi. 

Return on Equity Setelah Revisi 

= Net Income dibagi Total Ekuitas 

= Rp. 225.611.331.600,00 / Rp. 1.699.769.676.622,34 

= 13,27 % 

ROE 13,27 % artinya, dari setiap Rp. 1 aset Perseroan mampu menghasilkan laba 

Rp. 0,1327. 

Penurunan ROE sebesar: 

= 14,11 % - 13,27 % 

= 13,27 % 

Penurunan ROE ini dikarenakan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas. 

Perubahan metode pencataan berdasarkan PSAK tersebut mengakibatkan 

beberapa perubahan pada akun-akun Laporan Keuangan yang tertera pada Tabel 4.14, 

tabel 4.15 dan tabel 4.16 berikut ini: 

Tabel 4.14 Neraca Keuangan Sebelum Revisi (Parsial) 

(Sumber: PT. Garuda Indonesia Airways) 

DEBET (Rp.) KREDIT (Rp.) 

Total Aset 9.897.487.126.668,00 Total Hutang 8.067.151.010.363,00

 Total Ekuitas 1.829.180.464.887,00

 9.897.487.126.668,00  9.897.487.126.668,00 
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Tabel 4.15 Neraca Keuaangan Setelah Revisi (Parsial) 

DEBET (Rp.) KREDIT (Rp.) 

Total Aset 13.595.637.599.532,00 Total Hutang 11.894.712.271.114,90

 Total Ekuitas 1.699.769.676.622,34

 13.595.637.599.532,00  13.595.637.599.532,00 

(Sumber: PT. Garuda Indonesia Airways) 

 Tabel 4.16 Laporan Laba / Rugi (Parsial)  

(Sumber: PT. Garuda Indonesia Airways) 

 

 

 

 

 

Keterangan PSAK 30 Sebelum Revisi PSAK 30 Setelah Revisi 

Total Operating Revenue 14.213.489.645.359 14.213.489.645.359

Total Operating Expenses (14.043.961.353.045) (13.850.167.161.141)

Income (Loss) from Operations  169.528.292.314 363.322.484.218

Other Income (Net)  131.925.222.748 (94.318.263.400)

Income (Loss) Before Tax  301.453.515.062 269.004.220.800

Tax Expenses (41.216.798.469) (41.216.798.469)

Income Before Minority Interest  260.236.716.593 227.787.422.300

Minority Interest (2.176.090.860) (2.176.090.860)

Net Income  258.060.625.733 225.611.331.600
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan penulis, serta 

dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian Garuda mengubah klasifikasi sewa 6 pesawat Airbus 

A330-300 dari sewa operasi menjadi sewa pembiayaan karena:  

a. terjadinya pengalihan kepemilikan aset sewa tersebut pada akhir periode sewa 

jika pembayaran sewa telah selesai dilaksanakan, 

b. Perseroan dapat membeli pesawat tersebut pada akhir periode,  

c. masa sewa sama dengan umur ekonomisnya, dan  

d. present value mendekati fair value-nya. 

2. Perubahan klasifikasi sewa tersebut mengharuskan Perseroan mengakui beberapa 

akun tambahan seperti Aset Sewa Pembiayaan, Hutang Sewa Pembiayaan, Beban 

Bunga, dan Beban Depresiasi. Sehingga Terjadi penambahan dan pengurangan akun 

di Neraca dan Laporan Laba / Rugi Perseroan tahun 2007 

3. Terjadinya perubahan dalam akun-akun di Neraca dan Laporan Laba / Rugi 

Perseroan mengakibatkan perubahan beberapa rasio keuangan yakni sebagai berikut: 
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a. Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio mengalami peningkatan dari 441,02 % ke 699,78 %. Hal ini 

disebabkan oleh Total Hutang yang mengalami peningkatan atas Hutang Sewa 

Pembiayaan. Peningkatan rasio ini mengindikasikan terjadinya perubahan 

pencatatan beban hutang sehingga hutang pada periode penelitian menjadi lebih 

besar (dibuktikan dengan DER periode setelahnya). 

b. Return on Asset 

Return on Asset mengalami penurunan dari 2,61 % ke 1,66 %. Hal ini disebabkan 

terjadinya peningkatan total asset atas pengakuan Aset Sewa Pembiayaan. Serta 

penurunan total net income akibat penambahan beban bunga dan depresiasi. 

Penurunan ROA ini mengindikasikan bahwa Perseroan sedang dalam fase 

inefisiensi. Hal ini karena dengan aset yang ada, Perseroan hanya mampu 

menghasilkan laba yang lebih sedikit ketimbang perhitungan rasio sebelum 

penerapan PSAK 30 yang baru ini. 

c. Return on Equity 

Return on Equity mengalami penurunan dari 14,11 % ke 13,27 %. Hal ini 

disebabkan oleh penurunan total net income. Penurunan total net income ini 

disebabkan oleh penambahan biaya bunga dan biaya depresiasi. Penurunan ROE 

ini mengindikasikan bahwa Perseroan sedang dalam fase inefisiensi. Hal ini 

karena dengan Ekuitas yang ada, Perseroan hanya mampu menghasilkan laba 

yang lebih sedikit ketimbang perhitungan rasio sebelum penerapan PSAK 30 

yang baru ini. 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang telah 

dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang berguna bagi beberapa 

pihak yang berkepentingan antara lain: 

1. Bagi Perusahaan yang belum menerapkan PSAK 30 (Revisi 2007) Sewa, penulis 

menyarankan untuk segera mengimplementasikan Standar terbaru ini. Hal ini 

karena, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh salah satunya adalah transparansi 

laporan keuangan. Transparansi laporan keuangan ini sangat diperlukan untuk 

peningkatan kepercayaan investor. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, penulis menyarankan untuk meneliti mengenai 

perubahan PSAK 30 revisi 2007 sewa dengan IFRS IAS 17 Lease yang ditinjau dari 

segi perpajakan. Penulis menyarankan hal tersebut karena ada beberapa hal yang 

tidak diadopsi PSAK dari IFRS serta penelitian ini tidak menghitung lebih lanjut 

dampaknya terhadap perhitungan pajak. 
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