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ABSTRACT 

 

This research is intended to observe whether a company has properly complied 

with PSAK No. 30 (Revised 2007) in conducting with leasing transaction. “X” 

Company is one of many companies that conduct leasing transaction in order to 

improve its effectiveness and efficiency in operating its business. Examples of 

leasing transactions which are conducted by “X” Company includes operational 

asset such as property and vehicles. The outcome of the observation reveals that 

there are differences in leasing accounting between “X” Company accounting 

and PSAK No.30 (Revised 2007). This differences in leasing accounting could 

impact “X” Company’s liquidity, profitability and solvability. 

 

Keywords: financial lease,operating lease, PSAK No.30 (Revised 2007). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Dampak adanya globalisasi semakin meluas seiring dengan meningkatnya 

persaingan dunia usaha. Hal itu menuntut perusahaan-perusahaan yang ada untuk 

melakukan efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah 

satu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk hal tersebut adalah 

dengan melakukan leasing. Leasing merupakan salah satu usaha dalam melakukan 

efektifitas dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan dana demi kelancaran 

kegiatan operasional perusahaan. 

     Leasing (sewa guna usaha) adalah salah satu bentuk sewa menyewa barang 

modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Salah satu keuntungan 

yang diperoleh jika perusahaan sebagai penyewa (lessee) melakukan leasing 

dalam pemenuhan kebutuhan dananya yaitu perusahaan dapat menggunakan aset 

leasing tersebut terlebih dahulu walaupun pembayarannya belum terlunasi.  

     Usaha leasing (sewa guna usaha) sebenarnya telah berkembang sangat lama di 

luar negeri, akan tetapi kegiatan sewa guna usaha di Indonesia baru diperkenalkan 

pada tahun 1974. Sewa guna usaha di Indonesia diperkenalkan dengan 

dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri 

Perindustrian den Menteri Perdagangan Nomor 122/MK/IV/2/1979, nomor 

32/M/SK/1974 dan nomor 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, yang pada 

saat itu kegiatan sewa guna usaha masih terbatas. (Miharni,2003). 
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     Dunia akuntansi melihat perkembangan sewa guna usaha yang pesat di 

Indonesia, sehingga diperlukan suatu acuan mengenai perlakuan akuntansi 

transaksi sewa guna usaha tersebut secara khusus. Untuk itu, perlakuan akuntansi 

mengenai pembiayaan sewa guna usaha nantinya akan mengacu pada ketentuan 

yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu berupa Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.30 (Revisi 2007) tentang sewa guna usaha.  

     PT ”X” merupakan perusahaan go public yang bergerak pada bidang industri 

kimia dasar yang memiliki dua anak perusahaan di luar kota. Ruang lingkup 

kegiatan perusahaan dan anak perusahaan meliputi berbagai kegiatan industri, 

namun kegiatan utamanya adalah dalam sektor industri semen. Lokasi pabrik 

semen perusahaan dan anak perusahaan berada di Gresik dan Tuban di Jawa 

Timur, Indarung di Sumatera Barat serta Pangkep di Sulawesi Selatan. Hasil 

produksi Perseroan dan anak perusahaan didistribusikan ke dalam dan luar negeri. 

     PT ”X” melakukan sewa guna yang bertujuan dalam melancarkan kegiatan 

operasionalnya. Beberapa aset sewa guna diantaranya adalah rumah dinas dan 

kapal curah yang mendukung pendistribusian produk serta kelancaran kegiatan 

produksi di pabrik yang baru dibangun. PT ”X” sebagai perusahaan go public 

memutuskan untuk melakukan pengungkapan atas kegiatan sewa guna usahanya 

untuk memenuhi ketentuan PSAK No.30 (Revisi 2007). 

     Selama proses pengungkapan yang dilakukan oleh PT ”X”, ditemukan 

beberapa permasalahan yang berkaitan dengan aset sewa guna usaha. 

Permasalahan tersebut antara lain, pertama sulitnya melakukan klasifikasi 
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terhadap aset sewa guna usaha karena adanya permasalahan dalam melakukan 

identifikasi kontrak aset sewa guna usaha yang dilakukan oleh PT ”X”. Kedua, 

belum jelasnya dasar perhitungan aset sewa guna usaha dari mulai nilai aset 

sampai dengan umur ekonomisnya karena hasil perhitungan aset sewa guna usaha 

belum sesuai dengan kontrak dan kondisi asli aset yang di-leasing. Ketiga, karena 

adanya kedua permasalahan di atas, maka dimungkinkan PT ”X” belum tepat 

dalam melakukan pengungkapan aset sewa guna usaha sesuai dengan PSAK 30 

yang berlaku dan akan berdampak terhadap Laporan Keuangan PT ”X” pada 31 

Desember 2008. 

     Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai penerapan PSAK No.30 (revisi 2007) yang dilakukan oleh PT ”X” 

dalam bentuk skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi. 

Adapun judul skripsi mengenai penelitian tersebut adalah ”Analisis Penerapan 

PSAK No.30 (Revisi 2007) tentang Sewa Guna Usaha pada PT ”X”. Penelitian 

ini berkaitan dengan revisi yang dilakukan dalam PSAK No.30 pada tahun 2007 

dimana tanggal berlaku efektifnya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2008 

sehingga pengungkapan penerapan PSAK tersebut baru akan terdapat pada 

Laporan Keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2008. 

 

B. Masalah Penelitian 

     Permasalahan dalam penelitian ini meliputi kegiatan transaksi sewa guna usaha 

yang dilakukan oleh PT ”X” yang nantinya akan berdampak pada Laporan 

Keuangan PT ”X” per 31 Desember 2008. 
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1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka terdapat 

beberapa permasalahan mengenai penerapan PSAK No.30 (Revisi 2007) tentang 

sewa guna usaha yang dilakukan oleh PT ”X” yaitu, pertama sulitnya melakukan 

klasifikasi terhadap aset sewa guna usaha karena sulit dalam melakukan 

identifikasi kontrak aset sewa guna usaha yang dilakukan oleh PT ”X”. 

Permasalahan dalam klasifikasi timbul karena diterapkannya PSAK No.30 (Revisi 

2007) dimana pengklasifikasian didasarkan pada substansi pengalihan resiko dan 

manfaat bukan pada berdasarkan isi kontrak. Pada setiap perjanjian sewa yang 

dilakukan oleh PT ”X”, dilakukan penjabaran dari setiap klausula yang berkaitan 

dengan klasifikasi sewa guna usaha berdasarkan PSAK No.30 (Revisi 2007). 

Berdasarkan kriteria yang ada kemudian PT ”X” melakukan pertimbangan sebagai 

dasar dalam melakukan identifikasi apakah aset sewa guna tersebut digolongkan 

sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Permasalahan timbul ketika PT ”X” 

melakukan pertimbangan dalam melakukan identifikasi yaitu dasar pertimbangan 

yang belum tepat sehingga klasifikasi yang dilakukan tidak sesuai. 

Kedua, belum jelasnya dasar perhitungan aset sewa guna usaha dari mulai 

nilai aset sampai dengan umur ekonomisnya. Terkait dengan pertimbangan dalam 

kontrak yang belum tepat, nantinya akan berdampak kepada hasil perhitungan aset 

sewa guna usaha belum sesuai. Selain itu, diperlukan pula kecocokan antara nilai 

kontrak dengan kondisi asli aset yang di-leasing sehingga dapat dipastikan dasar 

perhitungan yang dilakukan sudah tepat. 
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Ketiga, karena adanya kedua permasalahan di atas, maka dimungkinkan PT 

”X” belum melakukan pengungkapan aset sewa guna usaha sesuai dengan PSAK 

30 yang berlaku. Hal ini akan memberikan dampak pada Laporan Keuangan PT 

”X” 31 Desember 2008.  

2. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini membahas kebijakan akuntansi PT “X” berkaitan dengan 

transaksi sewa guna usaha dan mengenai pelaporan dan pengungkapan yang 

berkaitan dengan transaksi tersebut. Penulis membatasi penelitian pada transaksi 

sewa guna usaha yang dilakukan oleh induk perusahaan saja yaitu PT “X” sebagai 

lessee pada periode transaksi selama tahun 2008. Cakupan dalam penelitian ini 

ditetapkan berdasarkan posisi PT ”X” sendiri yang dalam kegiatannya bertindak 

sebagai lessee. Contoh kasus yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi 

transaksi sewa Rumah Dinas dan salah satu kapal curah yang dalam penelitian ini 

disebut sebagai Kapal Curah TM. 

3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan ruang lingkup penelitian, dirumuskan masalah 

yang akan dipecahkan yaitu: 

a. Apakah klasifikasi mengenai aset sewa guna usaha yang dilakukan oleh 

PT ”X” sudah sesuai dengan PSAK No.30 (Revisi 2007)? 

b. Apakah PT ”X” telah melakukan perlakuan akuntansi sewa guna usaha 

sesuai PSAK No.30 (Revisi 2007) ditinjau dari segi lessee? 
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c. Bagaimana dampak yang timbul karena adanya penerapan PSAK No.30 

(Revisi 2007) terhadap Laporan Keuangan PT ”X”? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui: 

a. PT ”X” telah melakukan klasifikasi aset sewa guna usaha sesuai dengan 

ketentuan PSAK No.30 (Revisi 2007). 

b. Apakah perlakuan akuntansi terhadap transaksi sewa guna usaha yang 

dilakukan oleh PT ”X” telah sesuai dengan ketentuan menurut PSAK No.30 

(Revisi 2007). 

c. Dampak apa yang ditimbulkan dalam laporan keuangan PT ”X” dengan 

melakukan penerapan PSAK No.30 (Revisi 2007) mengenai sewa guna usaha. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak: 

a. Bagi Internal Perusahaan 

1) Perbaikan yang diperlukan dalam perlakuan akuntansi sewa guna usaha 

agar sesuai dengan ketentuan menurut PSAK No.30 (Revisi 2007).  

2) Sebagai masukan bagi perusahaan agar dapat terus mengungkapkan  

penerapan PSAK No.30 (Revisi 2007). 
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b. Regulator baik pemerintah ataupun para akuntan (IAI)  

1) Sebagai masukan jika dilihat diperlukannya perubahan atau ketentuan baru 

atas kebijakan yang berkaitan dengan sewa guna usaha. 

c. Pembaca 

1) Sebagai sumber informasi yang diperlukan dalam menambah pengetahuan 

dan wawasan pembaca. 

2) Sebagai referensi yang dapat digunakan untuk penelitian berikutnya yang 

berkaitan dengan sewa guna usaha. 

d. Bagi Penulis 

1) Mampu menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai 

kegiatan dan transaksi sewa guna usaha. 

2) Sebagai pemenuhan dari persyaratan yang diajukan oleh pihak Kampus 

STIE Indonesia Banking School dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis 

membagi penelitian ini menjadi lima bab yang di dalamnya terdiri dari beberapa 

sub bab yang dirangkum sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan 

yang lengkap. Adapun sistematika dari pembahasan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

     BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang latar belakang penulis 

melakukan penelitian, perumusan masalah serta pembatasannya. Pada bab ini 
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dibahas pula mengenai tujuan serta manfaat penelitian bagi beberapa pihak yang 

terkait dengan penelitian. 

     BAB II LANDASAN TEORI. Berisi tentang teori-teori yang relevan yang 

terkait dengan leasing (sewa guna usaha) yang digunakan sebagai landasan 

penelitian ini, antara lain mengenai: konsep sewa guna usaha, klasifikasi sewa 

guna usaha, pengakuan transaksi sewa guna usaha, perlakuan akuntansi sewa guna 

usaha, serta pengungkapan dan pelaporan sewa guna usaha. Pada bab ini penulis 

juga membahas rangkuman penelitian sebelumnya serta kerangka pemikiran yang 

dilakukan dalam penyusunan penelitian. 

     BAB III METODELODI PENELITIAN. Pada bab ini akan membahas 

mengenai metode penelitian yang dilakukan oleh penulis. Komponen metodelogi 

penelitian pada bab ini meliputi: waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan, dan analisis data.. 

     BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Berisi tentang gambaran singkat 

objek penelitian yaitu PT ”X”. Pada bab ini akan dilakukan pula analisis terhadap 

data yang diperoleh pada bab sebelumnya dan kemudian akan membahas hasil 

analisis tersebut. 

     BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini akan menyimpulkan hasil 

penelitian dan saran untuk menyempurnakan penelitian yang akan dilakukan 

berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep Sewa Guna Usaha 

     Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris (to lease) yang artinya menyewa. 

Akan tetapi, istilah leasing di sini tidak sama dengan sewa menyewa biasa karena 

terdapat beberapa unsur dalam leasing yang tidak terdapat dalam sewa, yaitu 

dalam leasing lessee dapat menggunakan aset sewa terlebih dahulu walaupun 

pembayaran belum terlunasi, dan pada akhir masa sewa terdapat opsi untuk 

membeli aset sewa tersebut. Pada penelitian ini digunakan istilah leasing dan 

sewa guna usaha secara bergantian, sementara pihak yang terkait dengan leasing 

tidak diubah sesuai dengan istilah asalnya yaitu lessor dan lessee serta supplier. 

a. Pengertian Leasing 

     Kieso et al (2008:1089) mendefinisikan leasing sebagai berikut: 

     “A lease is a contractual agreement between a lessor and a lessee. This 
arrangement gives the lessee the rights to use specific property, owned by lessor, 
for a specified period of time. In return to use of the property, the lessee makes 
rental payments over the lease term to the lessor”. 

     Konsep dasar leasing berdasarkan Financial Accounting Standards Board 

(FASB), Statement  of Financial Accounting Standards (SFAS) No.13 

“Accounting for Leases” (Schroeder, 2005): 

     “A lease that transfers substantially all of the benefits and risks inherent in the 
ownership of property should be accounted for as the acquisition of an asset and 
the incurrence of an obligation by the lessee and sale or financing lease by the 
lessor.” 
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     Sementara menurut International Accounting Standard Committee dalam 

International Accounting Standards (IAS) No.17 (www.iasb.org) : 

     “Lease: An agreement where by the lessor conveys to the lessee in return 
forrent the right to use an asset for an agreed period of time. The definition of 
lease includes contracts for the hire of an asset which contains of provision giving 
the hirer an option to acquire title of the asset upon to the fufilment of agreed 
conditions. These contracts are described as hire puchase contracts. In some 
countries, different names are used for agreement which have the characteristic of 
a lease”. 
 
     Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama Menteri 

Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

No. Kep-122/MKIV/2/1974; No.32/M/SK/2/1974, tanggal 7 Februari 1974, 

Perizinan Usaha Leasing Pasal 1. (Siamat, 2004), mendefinisikan leasing sebagai 

berikut :  

     "Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk 
penyediaan barang-barang modal untuk digunakan suatu perusahaan untuk jangka 
waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai 
dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal 
yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai 
sisa yang disepakati bersama." 
 

     PSAK No.30 (IAI, 2007) menyatakan: 

      “Sewa (lease) 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” 

     Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pada dasarnya sewa guna usaha (leasing) merupakan kesepakatan antara 

dua pihak, yaitu lessor (pihak yang menyewakan) dan lessee (penyewa). 

Kesepakatan tersebut menjelaskan bahwa lessee memiliki hak untuk 

menggunakan suatu aset yang dimiliki oleh lessor dengan jangka waktu tertentu 
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sesuai kesepakatan dengan imbalan berupa pembayaran yang diberikan kepada 

lessor. Pada akhir periode leasing terdapat hak opsi bagi lessee untuk membeli 

aset yang di-leasing atau memperpanjang waktu leasing sesuai dengan nilai yang 

disepakati bersama. 

b. Pihak yang Terlibat dalam Sewa Guna Usaha 

     Menurut Siamat (2004:297) setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya 

melibatkan empat pihak yang berkepentingan, yaitu: 

1) Lessor 

     adalah perusahaan atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada 

pihak lessee dalam bentuk barang modal.  

2) Lessee 

     adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk 

barang modal dari lessor.  

3) Supplier 

     adalah pihak perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan 

barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran tunai oleh lessor. 

4) Bank 

     Dalam perjanjian sewa guna usaha, pihak bank atau kreditor tidak terlibat 

secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang 

peranan dalam hal menyediakan dana kepada lessor. 

c. Proses dan Mekanisme Transaksi Sewa Guna Usaha 

     Menurut Siamat (2004:300) mekanisme sewa guna usaha merupakan dasar-

dasar dalam suatu transaksi sewa guna usaha. Pihak lessee berkewajiban 
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membayar membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas 

penggunaan barang tersebut (lihat gambar 2.1) sementara itu perjanjian (kontrak) 

leasing yang biasanya dalam bentuk tertulis memuat berbagai persyaratan 

termasuk kondisi dan persyaratan transaksi leasing. 

 
Kontrak Leasing 
Angsuran (lease payment) 

 

Sumber: Dahlan Siamat ”Manajemen Lembaga Keuangan” Edisi 4 halaman 300. 

Gambar 2.1:Transaksi Dasar Leasing 

     Gambar 2.2 berikut akan menjelaskan bagaimana mekanisme leasing terjadi: 

 

 

 

                        (9)     (4)     (3)    (2)                                                   (5)      (7)    (8) 

 

 

                                                                          (6) 

                                                                                         (1) 

 
         Sumber: Dahlan Siamat ”Manajemen Lembaga Keuangan” Edisi 4 halaman 300. 

Gambar 2.2: Mekanisme Transaksi Sewa Guna Usaha 

     Berdasarkan gambar 2.2  di atas, maka dapat dijelaskan bahwa mekanisme 

transaksi sewa guna usaha adalah sebagai berikut: 

(1) Lessee menghubungi supplier  untuk pemilihan dan penentuan jenis 
barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan penjualan 
atas barang yang akan di-lease. 

(2) Lessee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan 
pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, lessee dapat meminta 
lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam lease quotation 
dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan leasing antara lain: 
keterangan barang, harga barang, cash security deposit, residual value, 

Lessee Supplier 

Lessor Lessee 

Lessor 
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asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa, dan persyaratan-
persyaratan lainnya. 

(3) Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee 
yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai 
barang modal yang dibutuhkan lessee tersebut. Apabila lessee menyetujui 
semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian lessee 
menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor. 

(4) Penandatangan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee. 
Kontrak leasing tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal antara 
lain: pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi 
lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan, 
jadwal pembayaran angsuran sewa , dan sebagainya. 

(5) Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang 
kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang setelah disetujui. 

(6) Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan. 
Selanjutnya lessee menandatangani tanda terima dan perintah bayar yang 
diserahkan kepada supplier. 

(7) Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur dan 
bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. 

(8) Pembayan oleh lessor kepada supplier. 
(9) Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada 

lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup 
pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya. 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Sewa Guna Usaha  

     Menurut Kieso (2008:1090) kelebihan sewa guna usaha sebagai sewa 

pembiayaan diantaranya: 

1) 100% Pembiayaan pada Tingkat Harga Tetap 

     Transaksi sewa guna usaha 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. 
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2) Perlindungan dari resiko keusangan 

     Sewa guna usaha dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap resiko 

keusangan (obsolescence) sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan 

resiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. Peralatan sewa guna usaha dalam 

beberapa kasus juga dapat melewati resiko dari nilai sisa untuk lessor. 

3) Fleksibilitas 

     Perjanjian sewa guna usaha lebih fleksibel dalam hal pembatasan 

provisinya dibandingkan dengan perjanjian hutang lainnnya. 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. 

4) Biaya Pembiayaan Lebih Murah 

     Beberapa perusahaan meyakini bahwa pembiayaan leasing lebih murah 

dibandingkan dengan bentuk pembiayaan lainnya. 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 di samping adanya kebebasan dalam penentuan dasar suku 

bunga tetap atau mengambang, dan kesepakatan lainnya. 

5) 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 
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menyusutkan aset sewa guna usaha. Sebagai hasilnya nanti, perusahaan dapat 

mengurangi terlebih dahulu dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak 

yang harus dibayarkan. 

6) Off balance sheet 

     Di pihak lain tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti tidak ada 

keharusan mencantumkannya sebagai kewajiban di dalam neraca. Hal ini 

mempunyai dampak positif terhadap kondisi rasio keuangan perusahaan lessee 

karena transaksi sewa guna usaha tersebut tidak akan terlihat pada neraca 

lessee sebagai komponen utang.  

     Skousen, et al (2007:893) menerangkan bahwa lessor memiliki keuntungan 

dalam me-leasing-kan aset yang dimilikinya dibandingkan dengan menjual aset 

tersebut, yaitu: 

1) Meningkatkan Penjualan 

     Sebelumnya telah dijelaskan bahwa mungkin ada beberapa konsumen 

yang tidak berkeinginan untuk membeli suatu aset yang ditawarkan. Untuk 

itu, dimunculkan pilihan bagi konsumen yang berpotensial untuk me-leasing 

aset yang ditawarkan tersebut Pada akhirnya perusahaan yang menyewakan 

aset tersebut (lessor) akan mampu meningkatkan penjualan produknya. 

2) Menciptakan Hubungan Bisnis yang Berkelanjutan dengan Lessee 

     Ketika suatu produk dijual, maka secara otomatis produk tersebut menjadi 

milik konsumen dan umumnya hubungan antara penjual dan pembeli tersebut 

terputus. Pada situasi leasing, bagaimanapun lessor  dan lessee harus tetap 

melakukan komunikasi satu sama lain selama jangka waktu sewa guna 
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tersebut dilakukan. Dengan demikian akan terjadi hubungan dalam jangka 

panjang yang dapat dibangun antara kedua belah pihak. 

3) Menahan Nilai Sisa 

     Pada beberapa perjanjian leasing keterangan dari aset yang disewakan 

tidak pernah dilihat oleh lessee. Oleh karenanya lessor memiliki keuntungan 

dari kondisi ekonomi yang mungkin timbul dari nilai sisa pada akhir jangka 

waktu leasing. Lessor dapat menyewakan kembali aset tersebut kepada lessee 

lainnya atau menjual aset tersebut dan secara langsung dapat mengakui 

keuntungan. 

     Sementara, menurut Tunggal (1994:14) kekurangan kegiatan sewa guna usaha 

antara lain: 

1) Pembiayaan secara leasing merupakan sumber pembiayaan yang relatif mahal 

bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini terjadi karena 

sumber dana lessor pada umumnya dari bank atau lembaga keuangan bukan 

bank. 

2) Barang modal yang di-lease tidak dapat dicantumkan sebagai unsur aktiva 

leasing untuk tujuan "Collateral Credit" dari Bank, yaitu "Trade Creditor" 

mungkin akan menilai perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan yang 

lemah. 

3) Bagi para perusahaan tertentu kadang-kadang timbul masalah prestige antara 

memiliki barang modal sendiri atau lease. 

4) Resiko yang lebih besar pada lessor, artinya adanya tanggung jawab yang 

menuntut pihak ketiga jika terjadi kecelakaan atau kerusakan atas barang 
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orang lain yang disebabkan oleh "lease property" tersebut, dan juga lessor 

belum tentu yakin bahwa barang lease tersebut bebas dari berbagai ikatan 

seperti "liens" (gadai) "preferences", "priorities", “charges" atau kepentingan-

kepentingan lainnya. 

2. Klasifikasi Sewa Guna Usaha 

     Kieso et al (2008:1093) mengklasifikasikan sewa guna usaha dari sisi lessee 

dan lessor. Klasifikasi leasing dari sisi lessee dapat dibedakan menjadi capital 

lease atau operating lease. Jika sewa dicatat sebagai capital lease, sewa tersebut 

harus dalam bentuk noncancelable dan perjanjian sewa guna usaha harus 

memenuhi salah satu dari empat kriteria di bawah ini: 

a. The lease transfers ownership of the property to the lessee. 

     Kriteria adanya perpindahan kepemilikan akan diketahui di dalam 

perjanjian leasing yang didalamnya terdapat klausul perpindahan secara 

penuh kepemilikan dari aset yang disewakan pada akhir masa sewa. Kriteria 

ini adalah kriteria yang paling obyektif sehingga paling mudah untuk 

dipraktikkan. 

b. The lease contains a bargain purchase option. 

     Lessee ditawarkan untuk membeli aset yang disewakan pada tingkat harga 

yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat harga pasar aset sewa 

tersebut pada saat opsi ini di-exercise oleh lessee. 
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c. The lease term is equal to 75 percent or more of the estimated economic life of 
the leased property. 

     Jika jangka waktu sewa guna sama dengan atau lebih dari 75% dari umur 

ekonomis aset yang disewakan, lessor akan memindahkan sebagian besar 

resiko ataupun keuntungan dari kepemilikan aset kepada lessee.  

d. The present value of the minimum lease payments (excluding executory cost) 
equal or exceeds 90 percent of the fair value of the leased property. 

     Jika nilai kini dari pembayaran sewa minimum sama dengan atau lebih 

besar dari 90% nilai wajar aset yang disewakan, maka lessee harus 

melakukan kapitalisasi terhadap aset yang di-leasing.  

     Jika kontrak sewa guna yang ada tidak memenuhi keempat kriteria di atas, 

maka sewa diklasifikasikan sebagai operating lease. Untuk lebih jelas, klasifikasi 

dilakukan dari sudut lessee dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber: Kieso, et al “Intermediate Accounting” 12th ed page 1093 

Gambar 2.3: Klasifikasi Leasing berdasarkan Kriteria Lessee 

 

 

 

Lease 
Agreement 

Is There a 
Transfer of 
Ownership? 

Operating 
Lease Capital 

Lease 

Is There a 
Bargain 

Purchase 
Option? 

Is Lease 
Term ≥75% 
of Economic 

Life? 

No 

Is PVof 
Payments 
≥90% of  

FV? 

No No 

No 
Yes Yes 

Yes Yes 
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Does lease meet 
any Lessee’s 

criteria? 

Is collectibility of 
Lease Payments 

reasonably 
certain? 

Is Lessor 
performance 
substantially 

complete? 

Does asset fair 
value equal 

Lessor’s book 
value? 

Does lease meet 
any Lessee’s 

criteria? 

Is collectibility of 
Lease Payments 

reasonably 
certain? 

Is Lessor 
performance 
substantially 

complete? 

Does asset fair 
value equal 

Lessor’s book 
value? 

     Diagram pada gambar 2.4 di bawah ini akan menggambarkan kriteria 

klasifikasi sewa guna usaha yang dilihat dari sisi lessor: 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Kieso, et al “Intermediate Accounting” 12th ed page:1104. 

Gambar 2.4: Klasifikasi Leasing berdasarkan Kriteria Lessor 
 

      Sementara, klasifikasi leasing yang dilihat dari sisi lessor dapat berupa 

operating lease, direct-financing lease, atau sales-type lease. Perbedaan antara 

direct-financing lease dengan sales-type leases yaitu ketika dihadapkan pada laba 

(atau rugi) dealer’s atau manufacturer’s. Sales-type lease menyangkut laba yang 

diperoleh pada saat nilai beli lebih rendah dari nilai kontrak maka lessor  mencatat 

laba dan penjualan bunga, sedangkan direct-financing lease tidak mencatat laba. 

Laba (atau rugi) itu sendiri diperoleh dari perbedaan antara fair value dengan book 

value nilai aset yang di-leasing. Lessor akan mengklasifikasikan leasing sebagai 

operating lease apabila leasing tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai 

direct-financing lease, atau sales-type lease. (Kieso et al: 2008: 1104) 

     Skousen (2007) pada gambar 2.5 di bawah ini melakukan klasifikasi sewa 

guna dengan kriteria yang serupa dengan yang ditunjukkan oleh Kieso. 

Perbedaannya terletak pada saat mengklasifikasikan sewa guna dari sisi lessor, 

Lease 
Agreement 

Yes 
Yes 

Yes 

Direct-Financing Lease 

No No 

Sales-Type Lease 
Operating Lease 

No No 

Yes 
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Skousen menambahkan kriteria revenue recognition, yang pertama berhubungan 

dengan kolektibilitas yaitu pembayaran sewa minimum yang diterima harus dapat 

diprediksi dengan alasan yang jelas. Kedua, unreimbursable costs yang belum 

diakui oleh lessor harus dimasukkan dalam jangka waktu sewa telah diketahui 

atau dapat diestimasikan pada saat lease inception date. Kedua kriteria tambahan 

tersebut harus dipenuhi oleh lessor agar sewa tersebut dapat diklasifikasikan 

sebagai capital lease. 

        
  

Capital 
Lease 

 

Operating 
Lease 

  

      

  
 

Yes 
 

Title Transfer? 
 

No   
  Yes Bargain Purchase Option? No   
  Yes Lease Term ≥ 75% of Life? No   
  Yes Present Value of Payments ≥ 90% of Fair Value? No   
    
  Additional revenue recognition criteria applicable to lessors:   
  1.  Collectibility of the minimum lease payments in reasonably predictable   
  2.  No important uncertainties surround the amount of unreimbursamble 

costs yet to be incurred by the lessor 
  

    
    
  Lessee: Capital lease if any one of general criteria is met.   
  Lessor: Capital lease if any one of general criteria is met and both 

revenue recognition criteria are met. 
  

      
          
Sumber: Skousen et al, “Intermediate Accounting” 16th ed page: 899. 

Gambar 2.5 : Kriteria Klasifikasi Sewa Guna Usaha 

     Menurut PSAK No.30 klasifikasi sewa guna didasarkan pada sejauh mana 

manfaat dan resiko suatu aset dimiliki oleh lessee atau lessor. Resiko termasuk 

kemungkian kerugian yang timbul dari kapasitas tidak terpakai atau keusangan 

teknologi dan variasi penghasilan yang ditimbulkan karena perubahan kondisi 

ekonomi. Manfaat dapat tercermin dari ekspektasi operasi yang menguntungkan 
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selama umur ekonomis dan laba dari kenaikan nilai atau realisasi dari nilai residu. 

(IAI, 2007: 30.7) 

     Berbeda dengan Kieso ataupun Skousen, PSAK 30 (IAI, 2007:30.9) 

melakukan klasifikasi leasing dengan definisi yang konsisten baik untuk lessee 

ataupun lessor. Klasifikasi leasing tersebut didasarkan atas perjanjian sewa di 

antara kedua pihak. Penggunaan definisi untuk keadaan yang berbeda dapat 

mengakibatkan sewa yang sama diklasifikasikan secara berbeda oleh lessor dan 

lessee. Klasifikasi leasing berdasarkan PSAK 30 adalah sebagai berikut: 

a. Financial Lease (Sewa Pembiayaan)    

     Definisi sewa pembiayaan menurut PSAK No.30 (IAI, 2007): 

     “Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh 
resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada 
akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan.” 

     Berdasarkan definisi tersebut, maka suatu sewa dapat diklasifikasikan sebagai 

sewa pembiayaan apabila terjadi pengalihan seluruh resiko dan manfaat secara 

substansial terkait kepemilikan suatu aset. (IAI, 2007: 30.8) 

     Klasifikasi sewa ke dalam sewa pembiayaan di dasarkan pada substansi 

transaksi bukan pada kontraknya. Untuk itu beberapa contoh dari substansi 

transaksi yang mengarah kepada klasifikasi sebagai sewa pembiayaan berdasarkan 

ketentuan PSAK (IAI, 2007: 30.10) adalah: 

1) sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa; 
2) lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah 
dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dilaksanakan, sehingga 
pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan; 

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

4) pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara 
substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; 
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5) aset sewaan bersifat khusus dimana hanya lessee yang dapat 
menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. 

     Berdasarkan PSAK (IAI, 2007: 30.11) ada beberapa situasi yang secara 

individual ataupun gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa  dapat 

diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, situasi tersebut yaitu : 

1) jika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan 
pembatalan ditanggung oleh lessee; 

2) laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee 
(sebagai contoh dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara 
dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa); dan  

3) lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua 
dengan nilai rental yang secara subtansial lebih rendah dari nilai rental 
pasar. 

 
     Berdasarkan uraian sebelumnya tentang pengklasifikasian, baik yang dilakukan 

oleh Kieso, Skousen, ataupun PSAK dasar pengklasifikasiannya tidak berbeda. 

Ada empat hal yang menjadi dasar suatu sewa dapat diklasifikasikan sebagai sewa 

pembiayaan yaitu adanya pengalihan kepemilikan, adanya opsi, masa sewa, dan 

nilai kini aset sewa yang dibandingkan dengan nilai wajar aset sewa tersebut. 

Perbedaan yang terlihat antara klasifikasi menurut Kieso dan Skousen 

diungkapkan secara kuantitatif untuk masa sewa dan nilai kini yang dibandingkan 

oleh nilai wajar pembayaran minimum sewa, sedangkan menurut PSAK kriteria 

sewa pembiayaan diungkapkan secara kualitatif. Kieso dan Skousen secara 

kuantitatif memberikan kriteria sewa pembiayaan dengan umur masa sewa sama 

dengan atau lebih dari 75% umur ekonomis aset yang disewa dan nilai kini dari 

pembayaran sewa minimum sama dengan atau lebih besar dari 90% nilai wajar 

aset yang disewakan. PSAK menerapkan kedua kriteria tersebut secara kualitatif 

yaitu dengan masa sewa merupakan sebagian besar umur ekonomis aset meskipun 
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hak milik tidak dialihkan dan nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum 

secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Dengan demikian, dasar 

dalam klasifikasi sewa pembiayaan yang dilakukan baik menurut Kieso, Skousen, 

ataupun PSAK memiliki inti yang sama yaitu pengalihan resiko dan manfaat dari 

aset yang disewakan yang terlihat dari keempat kriteria yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 

b. Operating Lease (Sewa Operasi) 

Definisi sewa operasi menurut PSAK 30 (IAI, 2007) adalah: 

     “Sewa operasi (operating lease) adalah sewa selain sewa pembiayaan” 

     Terkait dengan definisi tersebut, maka di dalam klasifikasi sewa sebagai sewa 

operasi tidak terjadi pengalihan seluruh resiko dan manfaat kepemilikan suatu 

aset. Di samping itu juga tidak terdapat opsi bagi lessee dalam memiliki aset sewa 

tersebut pada akhir periode. (IAI,2007: 30.8) 

     Manahan (2003) menerangkan bahwa sewa operasi hampir sama dengan sewa 

menyewa biasa yang jangka waktu sewanya biasanya lebih pendek dari umur 

ekonomis aset tersebut. Di samping itu, lessee  biasanya tidak memiliki hak 

membeli aset yang disewakan pada akhir masa kontrak, maka tidak terjadi 

perpindahan hak milik. Tidak seperti sewa pembiayaan yang tidak dapat 

dibatalkan, sifat kontrak sewa operasi biasanya dapat dibatalkan oleh pihak lessee 

sewaktu-waktu atau sebelum kontrak berakhir. 

     Sewa operasi ini sifatnya sama dengan sewa menyewa biasa. Semua jenis sewa 

guna usaha yang tidak memenuhi kriteria sewa pembiayaan digolongkan sebagai 

sewa operasi. Di sini lessor lebih berkepentingan dalam menyediakan aset 
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daripada menyediakan dana untuk pembiayaaan. Ia menerima keuntungan dan 

resiko kepemilikan, sehingga penyewaan ini menarik bagi lessee yang dapat 

meramalkan awal suatu keusangan. Sewa operasi ini jangka waktunya pendek. 

(Miharni, 2003) 

     Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa suatu sewa dapat 

diklasifikasikan sebagai sewa operasi apabila tidak memenuhi kriteria-kriteria 

yang terdapat dalam sewa pembiayaan. Di antaranya yaitu tidak terdapatnya 

pengalihan hak milik aset kepada lessee pada akhir masa sewa dan lessee tidak 

memiliki opsi untuk  membeli aset yang disewa. Sewa operasi ini biasanya 

bersifat cancelable yang memberikan keuntungan bagi lessee dapat membatalkan 

perjanjian sewa tersebut sebelum masa sewa berakhir, keuntungan lainnya karena 

biasanya jangka waktu sewa ini lebih pendek dari umur ekonomisnya, maka 

lessee dapat terhindar dari resiko keusangan barang tersebut. 

     Menurut Wild (2007:125), dampak sewa operasi baik terhadap neraca dan 

laporan laba rugi adalah kewajiban dan aset akan dilaporkan understate karena 

pembiayaan sewa termasuk ke dalam off balance sheet item. Aset yang dilaporkan 

understate akan mempengaruhi return on investment dan asset turnover ratios. 

Selain itu, sewa operasi juga akan lebih lama dalam mengakui beban jika 

dibandingkan dengan sewa pembiayaan, artinya pada awal masa sewa pendapatan 

akan overstate akan pada akhir masa sewa akan terjadi understate dalam income. 

Sewa operasi akan meng-understate hutang jangka pendek karena pembayaran 

pokok akan tetap berada pada bagian dari hutang jangka pendek termasuk off 

balance sheet. Pencatatan sewa operasi sudah meliputi biaya sewa(sebagai beban 
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operasional) dan bunga, sehingga sewa operasi akan membuat pendapatan operasi 

dan beban bunga akan tercatat secara understate. 

 

3. Pengakuan Sewa Guna Usaha 

a. Sewa Pembiayaan 

     Menurut Kieso et al (2008:1096) dalam transaksi capital lease, lessee 

menggunakan sewa guna usaha sebagai salah satu sumber pembiayaan dimana 

lessee akan melakukan pembayaran sewa secara berkala berupa sejumlah 

angsuran dan bunga sesuai dengan kontrak perjanjian. Lessee mengakui aset dan 

kewajiban pada nilai yang lebih rendah dari present value pembayaran sewa 

minimum (tidak termasuk executory cost) atau fair-market value dari aset yang di-

leasing pada waktu inception of the lease. Tujuan dari pendekatan tersebut adalah 

agar lessee sebaiknya tidak mengakui aset sewa guna lebih besar dari pada 

market-fair value-nya. Periode depresiasi aset sewa guna ditetapkan lessee secara 

konsisten dengan kebijakan normal perusahaan terhadap aset tetap lain yang 

jenisnya sama atau menggunakan umur ekonomis dari aset yang bersangkutan. 

Untuk setiap pembayaran sewa guna yang dilakukan, lessee menggunakan 

effective-interest method dalam mengalokasi antara pembayaran angsuran dan 

bunganya. Metode tersebut akan menghasilkan beban bunga periodik yang sesuai 

dengan persentase tertentu dari carrying value dari kewajiban sewa. Ketika 

mengaplikasikan metode bunga efektif ini untuk capital lease, lessee harus 

menggunakan discount rate yang sama dengan yang ditetapkan dalam mengakui 

present value dari pembayaran sewa minimum. 
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     Pengakuan awal sewa pembiayaan berdasarkan PSAK (IAI, 2007:30.16): 

     “Pada pengakuan awal masa sewa pembiayaan, 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. Penilaian ditentukan pada awal kontrak. Tingkat 
diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa 
minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan 
secara praktis; jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman incremental 
lessee. Biaya langsung awal dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah 
yang diakui sebagai aset.” 

     Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dilihat pada awal masa sewa 

pembiayaan lessee akan mengakui aset sewa sebesar nilai kini pembayaran sewa 

minimum jika nilainya lebih rendah dari pada nilai aset sewa dan nilai tersebut 

juga dicatat sebagai utang sewa guna usaha. Jika terdapat biaya langsung 

menyangkut leasing yang dibayarkan lessee dapat ditambahkan langsung ke 

dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Selain itu, pembayaran tunai dan 

pembayaran dalam bentuk lainnya harus dipisahkan antara pembayaran atas sewa. 

Misalkan jumlah nilai kini minimum pembiayaan lebih rendah dari nilai wajarnya 

yaitu sebesar Rp.10.000.000,00 dan terdapat biaya langsung yang dikeluarkan 

lessee sebesar Rp.100.000,00 yang dibayarkan tunai oleh lessee, maka 

pengakuannya adalah sebagai berikut: 

     Dr. Aset sewa pembiayaan  Rp.10.000.000,000,00 

     Dr. Biaya Langsung  Rp.           100.000,00 

 Cr. Hutang sewa pembiayaan    Rp.10.000.000,00  

 Cr. Kas      Rp.      100.000,00 
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b. Sewa Operasi 

     Berdasarkan metode operasi, biaya sewa (dan kewajiban sejenis) ditambahkan 

dari hari ke hari sesuai dengan penggunaan aset yang disewa. Lessee membagi 

sewa ke dalam beberapa periode sesuai dengan manfaat yang akan diterima dari 

aset yang disewa, di dalam akuntansi berhubungan semua komitmen yang 

berhubungan dengan pembayaran yang akan dilakukan di masa mendatang. 

Dalam hal ini berarti lessee harus membuat penundaan pembayaran yang sesuai 

jika periode akuntansi berakhir di antara tanggal pembayaran sewa. (Kieso, et al, 

2008: 1099) 

     Menurut PSAK (IAI, 2007:30.29,30.30) pengakuan sewa guna operasi adalah 

sebagai berikut: 

     “Pembayaran sewa dalam 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. Dalam sewa operasi, pembayaran sewa (tidak termasuk biaya jasa 
seperti biaya asuransidan pemeliharaan) diakui sebagai beban dengan dasar garis 
lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu 
dari manfaat yang dinikmati pengguna, walaupun pembayaran dilakukan tidak 
atas dasar tersebut.” 

     Pengakuan sewa operasi berbeda dengan sewa pembiayaan karena pada 

dasarnya sewa operasi sifatnya hampir sama dengan sewa menyewa biasa. 

Pengakuan tidak dilakukan sebesar nilai wajar atau nilai kini tetapi sebesar biaya 

sewa yang dibayarkan oleh lessee atas aset yang disewanya. Biasanya biaya sewa 

ditetapkan berdasarkan metode garis lurus yaitu membagi rata total nilai aset yang 

disewakan dengan jangka waktu pembiayaan. Akan tetapi biaya sewa juga dapat 

ditetapkan dengan cara lainnya tergantung kesepakatan antara lessee dengan 

lessor. 
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4. Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha 

a. Sewa Pembiayaan 

     Kieso, et al (2008:1097) melakukan pencatatan transaksi leasing dari sisi 

lessee jika leasing diklasifikasikan sebagai capital lease dengan contoh sebagai 

berikut: 

     Pada tanggal 1 Januari 2008 perusahaan melakukan perjanjian sewa guna 

usaha, lessee akan me-leasing aset lessor dengan perjanjian: Jangka waktu lima 

tahun dimana perjanjian tidak dapat dibatalkan yang meminta pembayaran sebesar 

$25,981.25 untuk setiap awal tahun (metode anuitas); nilai wajar aset $100,000 

dengan estimasi umur ekonomis selama lima tahun tanpa nilai sisa; Lessee harus 

membayar pajak properti setiap awal tahun sebesar $2,000 (bagian dari total 

pembayaran); Lessee’s incremental borrowing rate 11% per tahun dan melakukan 

depresiasi aset dengan metode garis lurus; Lessee mengetahui bahwa lessor 

menetapkan return on investment atas sewa guna yang dilakukannya pada tingkat 

10% per tahun. 

     Berdasarkan identifikasi perjanjian maka klasifikasi sewa guna usaha dari 

sudut pandang lessee termasuk ke dalam sewa pembiayaan (capital lease) pertama 

karena jangka waktu sewa lebih dari 75% umur ekonomis aset yang disewakan 

dan yang kedua karena nilai kini pembayaran minimum sewa $119,908.10 

($23,981.62 × 5) adalah $100,000 yang lebih dari 90% nilai wajar aset yang 

disewakan. Perhitungan dan jurnal terkait transaksi tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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1) Perhitungan pembayaran capital lease: 

Capitalized amount = (rental payments at beginning of each year – executory 

costs) × PV annuity for x periods at y% 

Capitalized amount = ($25,981.62 –$2,000) × PV annuity for 5 periods at 10% 

   = $23,981.62 × 4.16986  

 = $100,000 

2) Pencatatan saat terjadinya capital lease pada tanggal kontrak: 

Dr. Leased Asset under Capital Leases $100,000 

 Cr. Lease Liability     $100,000 

3) Pencatatan saat dilakukan pembayaran pertama: 

Dr. Property Tax Expense   $  2,000 

Dr. Lease Liability   $23,981.62 

 Cr. Cash      $25,981.62 

4) Pencatatan pada akhir periode: 

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh lessee didasarkan kepada jadwal 

amortisasi sewa guna berikut: 

Tabel 2.1 : Jadwal Amortisasi Sewa Guna untuk Lessee 

  LESSEE'S AMORTIZATION SCHEDULE   

  (ANNUITY DUE BASIS)   

  

Date 

Annual Interest (10%) Reduction    
  Lease Executory  on Liability of Lease Lease    
  Payment Cost   Liability Liability   
  01/01/2008  $ 100.000    
  01/01/2008  $  25.981,62   $      2.000   $                   -     $  23.981,62   $  76.018,38    
  01/01/2009  $  25.981,62   $      2.000   $       7.601,84   $  16.379,78   $  59.638,60    
  01/01/2010  $  25.981,62   $      2.000   $       5.963,86   $  18.017,76   $  41.620,84    
  01/01/2011  $  25.981,62   $      2.000   $       4.162,08   $  19.819,54   $  21.801,30    
  01/01/2012  $  25.981,62   $      2.000   $       2.180,32   $  21.801,30   $                0    

   $129.908,10   $    10.000   $     19.908,10   $119.908,10    
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Dr. Interest Expense   $7,601.84 

 Cr. Interest Payable     $7,601.84 

(mencatat beban yang ditangguhkan) 

Dr. Depreciation Expense – Capital Leases $20,000 

 Cr. Accumulated Depreciation – Capital Leases   $20,000 

(mencatat beban penyusutan $100,000 ÷ 5) 

5) Pencatatan pada saat pembayaran leasing periode berikutnya: 

Dr. Property Tax Expense   $  2,000 

Dr. Interest Payable   $7,601.84 

Dr. Lease Liability   $16,379.78 

 Cr. Cash      $25,981.62 

6) Pencatatan pada akhir periode sewa, saat lessee menggunakan hak opsinya 

untuk membeli aset capital lease pada harga $5,000 dengan pertambahan 

umur ekonomis aset menjadi tujuh tahun: 

Dr. Asset ($100,000 + $5,000)   $105,000 

Dr. Accumulated Depreciation – Capital Leases $100,000 

Cr. Leased Asset under Capital Leases   $100,000 

Cr. Accumulated Depreciation – Asset   $100,000 

Cr. Cash       $    5,000 

     Perlakuan akuntansi untuk sewa pembiayaan berdasarkan PSAK (IAI, 

2007:30.21) adalah: 

     “Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan 
beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban 
keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa 
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sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo 
kewajiban. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.” 

     Berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya perlakuan akuntansi menurut 

Kieso dan PSAK tidak berbeda dimana lessee harus memisahkan jumlah 

pembayaran sewa minimum yang dilakukannya pada setiap periode, pemisahan 

tersebut berupa besarnya angsuran pokok dan besarnya bunga yang harus 

dibayarkan lessee pada setiap periode. Tingkat suku bunga harus konstan untuk 

setiap periode sehingga selisih antara jumlah pembayaran sewa dan bunga akan 

diakui sebagai angsuran pokok yang pada akhirnya nanti akan mengurangi saldo 

kewajiban sewa yang harus dibayar. 

 

b. Sewa Operasi 

     Kieso, et al (2008:1099) menjelaskan pencatatan yang dilakukan oleh lessee 

disesuaikan dengan besarnya pembayaran sewa yang harus dilakukan setiap 

periode, jika pembayaran sewa ditetapkan dengan metode garis lurus maka akan 

dicatat sebesar nilai sewanya setiap periode. Berdasarkan contoh yang sama 

dengan sewa pembiayaan sebelumnya, jurnal yang dicatat pada saat melakukan 

pembayaran sewa pertama sebagai berikut: 

Dr. Rent Expense   $25,981.62 

  Cr. Cash     $25,981.62 

     Skousen, et al (2007:902) menjelaskan bahwa lessee dapat melakukan 

beberapa jenis pembayaran dalam membayar sewa. Misalkan dengan pembayaran 

tunai dengan jumlah tertentu dan sisanya dibayarkan pada periode berikutnya. 

Contohnya jika suatu aset sewa bernilai $1,050,000 selama lima tahun, maka 
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dengan metode garis lurus nilai sewa per tahunnya adalah $210,000, akan tetapi 

lessee sepakat dengan cara pembayaran dua tahun pertama $150,000 setiap tahun 

dan untuk tiga tahun berikutnya $250,000 setiap tahun. Maka jurnal yang dicatat 

lessee sebagai berikut: 

1) Mencatat pembayaran sewa setiap tahun untuk dua tahun pertama: 

Dr. Rent expense    $210,000 

 Cr. Cash      $150,000 

 Cr. Rent payable    $  60,000 

2) Mencatat pembayaran sewa setiap tahun untuk tiga tahun berikutnya: 

    Dr. Rent Expense   $210,000 

    Dr. Rent Payable   $  40,000 

 Cr. Cash     $250,000 

     Sementara menurut ketentuan PSAK No 30 perlakuan akuntansi untuk sewa 

guna operasi sesuai dengan pengakuannya yaitu berdasarkan metode 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. 

     Miharni (2003:7) menerangkan apabila pembayaran sewa dilakukan dengan 

jumlah yang berbeda-beda setiap periodenya pembebanannya ke setiap periode 

harus tetap dilakukan berdasarkan metode garis lurus yaitu membebankan jumlah 

sewa yang sama besar setiap periode, kecuali bila dasar sistematis dan rasional 

lain merupakan cara yang timbul dari aktiva leasing. Dalam hal seperti ini kita 

perlu menciptakan aset yang dibayar di muka atau utang tergantung pada struktur 

jadwal pembayaran. Tetapi perlu diperhatikan, bahwa dalam operating lease tidak 
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terdapat pengakuan aktiva yang di-lease pada neraca, karena makna ekonomis 

transaksi leasing hanya semata-mata sebagai suatu sewa. Jurnal yang dibuat untuk 

mencatat pembayaran sewa setiap tahunnya baik menurut Kieso ataupun PSAK 

tidak terdapat perbedaan yaitu: 

     Dr. Biaya Sewa   xxx 

Cr. Kas    xxx 

 

5. Pengungkapan dan Pelaporan Sewa Guna Usaha 

a. Sewa Pembiayaan 

     Schroeder,et al (2005:424) menerangkan dalam Statement Financial 

Accounting Standard (SFAS) No.13 juga mewajibkan suatu entitas untuk 

mengungkapkan tambahan informasi dalam laporan keuangan menyangkut 

dengan capital lease yang dilakukan oleh entitas tersebut. Berikut merupakan 

informasi yang wajib diungkapkan oleh lessee: 

1) Nilai kotor dari aset yang dicatat sebagai capital lease, dan juga berhubungan 

dengan akumulasi amortisasi. 

2) Pembayaran sewa minimum masa depan baik pada tanggal terakhir neraca 

disajikan secara agregat dan untuk setiap lima tahun perpajakan. Untuk capital 

lease pembayaran sewanya juga harus dipisahkan dengan executory cost-nya. 

3) Total minimum sewa sublease yang diterima di masa depan berdasarkan 

noncancelable sublease pada tanggal neraca terakhir yang disajikan. 
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4) Deskripsi secara umum mengenai kontrak sewa guna usaha termasuk 

informasi mengenai batasan-batasan dalam dividen, tambahan utang, atau 

sewa lebih lanjut. 

5) Total sewa kontijen (sewa-sewa dimana nilainya bergantung pada salah satu 

faktor selain dari waktu yang berjalan) secara aktual dimasukkan untuk setiap 

periode untuk setiap laporan laba rugi yang disajikan. 

     Pengungkapan yang harus dilakukan oleh lessee terkait dengan kegiatan sewa 

pembiayaan yang dilakukannya menurut ketentuan PSAK (IAI, 2007: 30.27) 

adalah: 

1) Jumlah neto nilai tercatat untuk setiap kelompok aset pada tanggal neraca; 
2) 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: 
a) sampai dengan satu tahun; 
b) lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun; 
c) lebih dari lima tahun; 

3) Rental kontijen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut; 
4) Total perkiraan pembayaran minimum sewa-lanjut di masa depan dari kontrak 
sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan (noncancelable sub-leases) pada 
tanggal neraca. 

5) Penjelasan umum perjanjian sewa yang material, yang meliputi, tetapi tidak 
terbatas pada hal berikut: 
a) dasar penentuan uang rental kontijen; 
b) ada tidaknya klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi perpanjangan 
atau pembelian dan eskalasi beserta syarat-syaratnya; dan 

c) pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa, 
misalnya terkait dengan dividen, tambahan utang, sewa-lanjut. 

     Perbedaan ketentuan pengungkapan transaksi sewa pembiayaan berdasarkan 

SFAS No.13 dengan PSAK No.30 terdapat pada pencatatan nilai aset. SFAS No.13 

mengungkapkan nilai aset berdasarkan nilai kotor (gross amount) sedangkan 

PSAK No.30 mengungkapkan nilai aset berdasarkan nilai neto yang tercatat pada 
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tanggal neraca. Sementara ketentuan pengungkapan lainnya tidak ada yang 

memiliki perbedaan secara signifikan yaitu menyangkut total pembayaran sewa 

minimum di masa depan dengan periode kontrak yang lebih dari setahun, 

pengakuan beban rental kontijen, dan penjelasan umum yang terkait dengan 

perjanjian sewa.  

b. Sewa Operasi 

     Schroeder, et al (2005:425) menjelaskan berikut adalah pengungkapan yang 

wajib dilakukan oleh lessee berkaitan dengan sewa operasi yang dilakukannya: 

1) Untuk sewa operasi yang pada awalnya atau selama sisa jangka waktunya 

memiliki noncancelable lease lebih dari satu tahun: 

a) Minimum pembayaran sewa pada tanggal neraca terakhir yang 

disajikan secara agregat dan untuk setiap lima tahun perpajakan. 

b) Total minimal sewa yang diterima di masa mendatang berdasarkan 

noncancelable sub-leases pada tanggal neraca terakhir yang disajikan. 

2) Untuk semua sewa operasi, beban sewa untuk setiap periode disajikan di 

dalam laporan laba rugi, dengan nilai yang terpisah untuk sewa minimum, 

sewa kontijen, dan sewa sub-leases. 

3) Mendeskripsikan secara umum perencanaan leasing yang dilakukan oleh 

lessee, meliputi tetapi tidak terbatas pada hal berikut: 

a) Dasar penentuan untuk pembayaran sewa kontinjen 

b) Eksistensi dan jangka waktu dalam pembaharuan atau opsi beli dan 

klausal eskalasi. 
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c) Batasan-batasan yang terdapat dalam perjanjian sewa guna, seperti hal-

hal yang berkaitan dengan deviden, tambahan utang, dan leasing 

lanjutan. 

     Terkait dengan sewa operasi yang dilakukan, lessee harus mengungkapkan hal 

berikut dalam Laporan Keuangannya berdasarkan ketentuan PSAK (IAI, 2007: 

30.31): 

1) Total pembayaran sewa minimum di masa depan dalam sewa operasi yang 
tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode berikut: 
a) sampai dengan satu tahun; 
b) lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun; 
c) lebih dari lima tahun. 

2) Total pembayaran sewa-lanjut minimum masa depan, yang dihitung pada 
tanggal neraca, yang diperkirakan akan diterima dalam kontrak sewa-lanjut 
yang tidak dapat dibatalkan; 

3) Pembayaran sewa dan sewa-lanjut yang diakui sebagai beban periode berjalan, 
dengan pengungkapan terpisah untuk masing-masing jumlah pembayaran 
minimum sewa, sewa kontinjen, dan pembayaran sewa lanjut; 

4) Deskripsi umum perjanjian sewa lessee yang signifikan, yang meliputi, namun 
tidak terbatas pada: 
a) dasar penentuan uang rental kontinjen; 
b) eksistensi dan persyaratan untuk memperbaharui kembali perjanjian 
sewa atau adanya opsi pembelian dan klausul eskalasi; dan 

c) pembatasan yang ada dalam perjanjian sewa, seperti pembatasan 
dividen, utang tambahan, dan sewa lanjutan. 

     Secara umum, hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan lessee 

menyangkut sewa operasi yang dilakukannya baik menurut SFAS No.13 .dan 

PSAK No.30 tidak ada perbedaan. Keduanya menuntut suatu entitas yang 

melakukan sewa operasi untuk mengungkapkan total pembayaran sewa minimum 

pada tanggal neraca dan untuk periode mendatang dengan ketentuan kontrak sewa 

guna usaha lebih dari setahun. Selain itu, lessee  juga harus mengungkapkan 

seluruh beban sewa operasi yang terpisah dalam laporan laba rugi, terakhir lessee 
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juga harus mengungkapkan semua hal terkait dengan kegiatan sewa operasi yang 

terdapat dalam kontrak leasing. 

 

B. Penelitian Sebelumnya 

     Penelitian yang dilakukan oleh Praharjaya (2007) membahas penerapan PSAK 

30 yang dilihat dari sisi lessor. Hasil penelitian mengungkapkan masih 

terdapatnya penyimpangan yang dilakukan antara lain mengenai kriteria dalam 

sewa guna usaha baik dari ketentuan SFAS No.13 ataupun PSAK No.30 

pengungkapan leasing yang tidak disebutkan dalam laporan keuangan, akan tetapi 

penyimpangan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak yang material. 

     Objek penelitian yang berbeda dilakukan oleh Latif (2006) membahas 

penerapan PSAK 30 yang dilihat dari sisi lessee. Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi sewa guna usaha masih belum sesuai, 

tidak adanya pemisahan dalam aset yang disewakan, penyusutan aset sewa dengan 

aset tetap lainnya, dan nilai kewajiban leasing jangka panjang nilainya lebih 

rendah daripada yang seharusnya dilaporkan. 

     Rahmania (2007) juga menganalisis perlakuan akuntansi sewa guna usaha 

melalui audit sewa guna usaha untuk mengetahui apakah pencatatan transaksi 

sebuah perusahaan telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. 

Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penerapan suatu standar akuntansi 

terkait perlakuan akuntansi sewa guna usaha pada perusahaan dapat diketahui 

dengan dilakukannya proses audit sewa guna usaha. Melalui proses audit tersebut 
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diketahui adanya kebijakan perusahaan yang kurang tepat terkait dengan adanya 

hutang yang ditimbulkan dari kebijakan perusahaan. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

     Penelitian ini melakukan analisis perbandingan antara teori dengan praktik 

yang dilakukan oleh perusahaan. Kerangka pemikiran (gambar 2.6) dibuat 

berdasarkan latar belakang dan permasalahan dalam penelitian yaitu transaksi 

leasing (sewa guna usaha) yang dilakukan oleh PT ”X” sebagai lessee. PT ”X” di 

sini merupakan objek penelitian dan sebagai landasan teori digunakan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 30 yang direvisi tahun 2007 dan 

beberapa buku yang berkaitan dengan sewa guna usaha. 

     Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi dan perlakuan 

akuntansi leasing. Penulis melakukan analisis terhadap klasifikasi dan perlakuan 

akuntansi leasing yang dilakukan oleh PT ”X” dan dilihat bagaimana seharusnya 

hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku (PSAK 30). 

     Perbedaan akan dihasilkan dari klasifikasi dan perlakuan akuntansi yang 

dilakukan oleh PT ”X” dengan menurut ketentuan PSAK 30. Perbedaan tersebut 

akan dianalisis kemudian dilihat bagaimana dampaknya kepada Laporan 

Keuangan PT ”X” 31 Desember 2008. Pada akhirnya dibuat kesimpulan dan saran 

atas keseluruhan penelitian yang dilakukan. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

     Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka penulis memilih PT ”X” sebagai objek penelitian. PT ”X” 

adalah perusahaan yang bergerak pada industri semen yang memiliki anak 

perusahaan di luar kota. PT ”X” berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Veteran, 

Gresik 61122, Jawa Timur. Objek penelitian dikhususkan hanya pada kegiatan 

leasing yang dilakukan oleh perusahaan induk.  

     Contoh kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah leasing Rumah 

Dinas dan leasing Kapal Curah TM. Rumah Dinas adalah rumah yang ditempati 

oleh karyawan PT ”X” yang dinas pada pabrik PT “X” di Tuban. Kapal Curah 

adalah kapal yang digunakan untuk menjamin pasokan semen curah dari pabrik ke 

pabrik pengantongan. Salah satu kapal yang disewa oleh PT “X” untuk tujuan 

tersebut adalah Kapal Curah TM. 

     Waktu penelitian diperkirakan akan dilakukan pada bulan Pebruari 2009 

sampai dengan Juni 2009. Waktu tersebut disesuaikan pada saat penulis 

melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan PT “X” pada awal Pebruari 

2009, setelahnya penulis mulai mengumpulkan data terkait dengan literatur dan 

teori akuntansi sewa guna usaha. Pada akhir April sampai dengan Mei 2009 

penulis melakuakan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data sewa guna 
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usaha yang dilakukan oleh PT “X”.Pada Juni 2009 penulis memberikan 

kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. 

     Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus dan lapangan (case 

and field study. Menurut Sekaran (2003:125) Analisis Studi Kasus adalah studi 

yang dilakukan secara mendalam analisis kontekstual dalam permasalahan yang 

terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Studi kasus merupakan 

penelitian kualitatif yang dapat berguna untuk memberikan pengertian secara 

mendalam dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh perusahaan 

atau organisasi yang merupakan objek penelitian. Dengan mengambil data yang 

terdapat di lapangan, penulis mencoba untuk melakukan analisis terhadap 

permasalahan akuntansi leasing yang dilakukan oleh PT ”X” mengacu pada 

PSAK No.30 (Revisi 2007). 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

1. Data yang akan dihimpun 

     Sumber data dari dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan data primer dan 

data sekunder. Data sekunder berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT 

”X” (konsolidasi) pada 31 Desember 2008. Laporan keuangan tersebut berguna 

untuk melihat bagaimana PT ”X” melakukan pengungkapan aset sewa guna usaha 

sesuai ketentuan PSAK No.30 (revisi 2007) melalui Laporan Keuangan per 31 

Desember 2008. Data primer dari penelitian ini dalam bentuk observasi langsung 

yang dilakukan penulis di lapangan. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

     Sesuai dengan sumber data yang diperoleh, peneliti melakukan pengumpulan 

data primer dengan cara observasi. Menurut Sekaran (2003:252) penulis dapat 

melakukan observasi dalam lingkungan kerja perusahaan berbagai aktifitas dan 

perilaku yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang dapat dicatat ataupun 

direkam. Observasi ini memiliki beberapa keuntungan dimana data yang diperoleh 

lebih reliable dan tidak terdapat bias yang dilakukan oleh responden, memberikan 

kemudahan dalam mencatat efek lingkungan pekerjaan yang memberikan 

pengaruh terhadap hasil yang nantinya ditimbulkan. Dalam observasi yang 

dilakukan, penulis berpartisipasi dalam tim auditor independen PT ”X” yang 

melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan PT ”X” pada 31 Desember 

2008. Dengan demikian diharapkan penulis dapat memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai kegiatan leasing yang dilakukan oleh PT ”X”. Data 

sekunder berupa Laporan Keuangan baik yang dipublikasi ataupun yang tidak 

dipublikasikan oleh PT ”X” sendiri yang terdapat dalam situs PT ”X”. Data yang 

digunakan untuk teori pendukung, penulis memperoleh data dari buku-buku, 

literatur-literatur yang terdapat pada internet dan perpustakaan Lembaga 

Pengembangan Perbankan Indonesia, Universitas Atma Jaya, Universitas 

Indonesia, dan Universitas Tarumanegara. 
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C. Metode Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

     Berdasarkan metode penelitian dan sifat data dalam penelitian, penulis 

melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut: 

a. Memeriksa kebijakan atau prosedur leasing yang dilakukan oleh PT ”X”. 

b. Memeriksa kontrak leasing PT ”X”. 

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

usaha dalam Laporan Keuangan PT ”X” per 31 Desember 2008. 

d. Membandingkan hasil pengakuan akuntansi leasing, perlakuan akuntansi 

leasing, dan pelaporan leasing yang dilakukan PT “X” dengan ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam PSAK No.30 (Revisi 2007). 

e. Menganalisis penyajian akun-akun yang terkait dengan kegiatan sewa guna 

usaha yang dilakukan dalam Laporan Keuangan PT “X” berdasarkan 

ketentuan PSAK No. 30 (Revisi 2007). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat PT “X” 

     PT “X” merupakan perusahaan go public yang bergerak di bidang industri 

semen. Perusahaan yang diresmikan pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden 

RI ini merupakan BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar 

saham kepada masyarakat, dengan komposisi pemegang saham pada saat itu 

adalah: Negara RI 73% dan masyarakat 27%. 

     PT “X”melakukan Penawaran Umum Terbatas pada September 1995 yang 

mengubah komposisi kepemilikan saham Negara RI 65% dan masyarakat 35%. 

Pada 15 September 1995 PT ”X” berkonsolidasi dengan PT “Y” dan PT “Z” 

dengan kepemilikan saham masing-masing 99,99%. Kemudian, tanggal 17 

September 1998 Negara RI melepaskan 14% kepemilikan sahamnya melalui 

penawaran terbuka yang dimenangkan oleh Cemex S. A. de C. V., perusahaan 

semen global yang berpusat di Meksiko. 

     Kepemilikan saham PT “X” pada 27 Juli 2006 berubah menjadi Negara RI 

51,01%, Blue Valley Holdings PTE Ltd. 24,9%, dan masyarakat 24,09% karena 

terjadi penjualan saham Cemex Asia Holdings Ltd. pada Blue Valley Holdings 

PTE Ltd. Seiring dengan pelaksaan Program Pembelian Kembali Saham, maka 

komposisi kepemilikan saham pada 31 Desember 2008 berubah menjadi Negara 

RI 51,59%, Blue Valley Holdings Pte. Ltd. 25,18%, dan masyarakat sebesar 
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23,23%. Sampai saat ini PT “X” memiliki lima anak perusahaan yaitu PT “Y”, PT 

“Z”, PT ”A”, PT “B”, dan PT “C”. 

 

Sumber : PT “X”. 

Gambar 4.1: Struktur Kepemilikan Saham PT “X” 

2. Visi dan Misi PT ”X” 

    Visi PT “X” sendiri adalah menjadi salah satu perusahaan semen bertaraf 

internasional terkemuka yang senantiasa memberikan nilai tambah kepada para 

pemangku kepentingan (stakeholders). Misi perusahaan adalah: 

a. Memproduksi dan memperdagangkan semen dan produk-produk kaitannya 

dengan teknologi ramah lingkungan yang berorientasi pada kepuasan 

konsumen; 

b. Mewujudkan manajemen perusahaan berstandar internasional dengan 

menjunjung tinggi etika bisnis dan semangat kebersamaan, sekaligus 

bertindak proaktif, efisien, dan inovatif dalam setiap karya; 
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c. Memiliki keunggulan bersaing, baik dalam pasar semen domestik, regional, 

ataupun internasional; 

d. Memberdayakan dan mensinergikan unit-unit usaha strategik untuk 

meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan; 

e. Memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan stakeholders 

terutama pemegang saham, karyawan dan masyarakat sekitar. 

3. Struktur Organisasi PT “X” 

     Berdasarkan diagram struktur organisasi pada gambar 4.2, dapat dilihat bahwa 

PT ”X” melakukan pembagian wewenang berdasarkan struktur fungsional. 

Menurut Govindarajan (2007:105) bentuk struktur organisasi fungsional membagi 

wewenang atau kekuasaan dalam mengambil keputusan berdasarkan spesialisasi 

pengetahuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, wewenang dibagi berdasarkan 

setiap divisi yang ada pada PT ”X” sehingga diharapkan dengan bentuk struktur 

organisasi seperti ini PT ”X” mampu melakukan efisiensi dalam kegiatan 

operasionalnya. 

     PT ”X” dipimpin oleh Direktur Utama dan Wakil Direktur. Pimpinan 

mengawasi seluruh aspek kegiatan operasional perusahaan. Mereka membawahi 

empat direktur yang setiap direktur bertanggung jawab atas beberapa divisi. Posisi 

direktur produksi membawahi divisi produksi bahan baku, produksi terak, dan 

produksi semen, serta divisi teknik. Sementara tanggung jawab terhadap divisi 

pengadaan dan pengelolaan persediaan, rancang bangun dan penelitian 

pengembangan dan jaminan mutu dipercayakan kepada Direktur R&D dan 

Operasional. Direktur Pemasaran bertanggung jawab untuk divisi penjualan, 
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transportasi dan distribusi, serta divisi pengembangan pemasaran. Direktur 

lainnya adalah direktur keuangan PT ”X” bertanggung jawab terhadap divisi 

keuangan, akuntansi, sistem informasi, serta general affairs. 

 

Sumber :PT “X”. 

Gambar 4.2: Struktur Organisasi PT “X” 
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4. Produksi PT ”X” 

     Sebagai perusahaan yang handal dalam bidang industri semen, PT ”X” 

memproduksi beberapa jenis semen. Produk utama PT “X” adalah Jenis I 

Portland Cement (Ordinary Portland Cement) merupakan semen hidrolis yang 

dipergunakan secara luas untuk konstruksi umum, seperti konstruksi bangunan 

yang tidak memerlukan persyaratan khusus, antara lain bangunan perumahan, 

gedung-gedung bertingkat, landasan pacu dan jalan raya. 

     Di samping itu, PT “X” juga memproduksi berbagai tipe khusus dan semen 

campur untuk penggunaan yang terbatas dan jumlah yang lebih kecil daripada 

OPC. Beberapa di antaranya adalah:  

a. Semen Portland Tipe II adalah semen yang mempunyai ketahanan terhadap 

sulfat dan panas hidrasi sedang, dapat digunakan untuk bangunan di pinggir 

laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, beton massa dan bendungan;  

b. Semen Portland Tipe III merupakan semen yang dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan bangunan yang memerlukan kekuatan tekan awal yang 

tinggi setelah proses pengecoran dilakukan dan memerlukan penyelesaian 

secepat mungkin., misalnya digunakan untuk pembuatan jalan raya, bangunan 

tingkat tinggi dan bandar udara;  

c. Semen Portland Tipe V dipakai untuk konstruksi bangunan-bangunan pada 

tanah atau air yang mengandung sulfat tinggi dan sangat cocok untuk instalasi 

pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, 

pelabuhan dan pembangkit tenaga nuklir; 
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d. Super Masonry Cement (SMC) adalah semen yang dapat digunakan untuk 

konstruksi perumahan dan irigasi, dan dapat juga digunakan untuk bahan baku 

pembuatan genteng beton hollow brick, paving block, dan tegel; 

e. Portland Pozzolan Cement (PPC) adalah semen hidrolis yang dibuat dengan 

menggiling terak,  gypsum, dan bahan pozzolan. Digunakan untuk bangunan 

umum dan bangunan yang memerlukan ketahanan sulfat dan panas hidrasi 

sedang, misalnya: jembatan, jalan raya, perumahan, dermaga, beton massa, 

bendungan, bangunan irigasi, dan fondasi pelat penuh; 

f.  Portland Composite Cement (PCC), kegunaan semen jenis untuk konstruksi 

beton umum, pasangan batu bata, plesteran, selokan, pembuatan elemen 

bangunan khusus seperti beton pra-cetak, beton pra-tekan dan paving block; 

g. Oil Well Cement (OWC) merupakan semen khusus yang digunakan untuk 

pembuatan sumur minyak bumi dan gas alam dengan konstruksi sumur 

minyak di bawah permukaan laut dan bumi. OWC yang telah diproduksi 

adalah Class G, High Sulfat Resistant (HSR) disebut juga sebagai “Basic 

OWC”. Aditif dapat ditambahkan untuk pemakaian pada berbagai kedalaman 

dan temperatur tertentu. 

h. Special Blended Cement (SBC) merupakan semen khusus yang diciptakan 

untuk pembangunan mega proyek jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) dan 

sesuai untuk bangunan di lingkungan air laut, dikemas dalam bentuk curah. 

5. Wilayah Pemasaran PT ”X” 

Produk-produk yang diproduksi oleh PT ”X” dipasarkan terutama untuk 

kebutuhan pasar domestik dan sebagian lainnya diekspor. Wilayah pemasaran 
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produk domestik yang luas didukung oleh tersebarnya pabrik yang ada di 

beberapa wilayah domestik.  

     Lokasi pabrik yang terletak di Sumatera menjangkau pemasaran semen untuk 

wilayah daerah Sumatera dan sekitarnya, sementara lokasi pabrik di Pulau Jawa 

dapat memenuhi kebutuhan semen di wilayah Jawa dan sekitarnya, sedangkan 

pabrik yang berada di Sulawesi dapat menjangkau wilayah pemasaran di daerah 

Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Dengan lokasi pabrik yang 

strategis serta didukung oleh ribuan distributor, sub distributor dan toko-toko, PT 

”X” mampu memenuhi hampir seluruh kebutuhan semen di wilayah domestik. Di 

samping itu, PT ”X” juga memasarkan produksinya untuk diekspor. Beberapa 

negara tujuan ekspornya tersebar di wilayah Asia dan Afrika diantaranya 

Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Timor Leste, Srilanka, Maladewa, Oman, Uni 

Emirat Arab, Oman, Kuwait, dan Somalia. 

6. Pelaporan Keuangan secara Konsolidasi 

Laporan Keuangan Konsolidasi PT ”X” disusun berdasarkan konsep harga 

perolehan dengan menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas. 

Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan PT ”X” dan anak 

perusahaan PT ”X” yang mempunyai penyertaan saham dengan hak suara lebih 

dari 50% baik langsung ataupun tidak langsung dan memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan anak perusahaan. 

PT ”X” memiliki saham lebih dari 50% untuk lima anak perusahaan yang 

laporan keuangannya telah dikonsolidasikan dengan laporan keuangan PT ”X”. 

Analisis Penerapan PSAK..., Devanty Safitri, Ak.-Ibs, 2009



51 
 

Laporan keuangan konsolidasi telah diterapkan secara konsisten oleh PT ”X” 

sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan.  

7. Posisi Keuangan PT “X” 

Berdasarkan Financial Summary PT ”X”, pada tahun 2008 PT ”X” mampu 

meningkatkan laba bersih perusahaan sebesar 42,1% menjadi 2,524 trilyun rupiah. 

Selain itu, PT “X” juga mengalami peningkatan volume penjualan di tahun 2008 

mencapai 17,66 juta ton semen, atau meningkat sebesar 4,2% dari tahun 

sebelumnya. Penjualan domestik sendiri mencapai 16,65 juta ton semen atau 

meningkat 9,8% dari tahun sebelumnya dan angka penjualan domestik terhitung 

sebesar 94,3% dari total penjualan yang dilakukan oleh PT ”X”. 

Berdasarkan peningkatan penjualan semen, pada 31 Desember 2008, PT “X” 

juga mengalami peningkatan dalam total nilai aset yang dimilikinya. Total 

peningkatan aset tersebut disebabkan oleh meningkatnya nilai aset lancar sebagai 

akibat dari meningkatnya kas dan setara kas serta piutang seiring dengan 

meningkatnya penjualan. Sementara itu, aset tidak lancar juga menyumbang 

peningkatan dalam meningkatnya total aset yang disebabkan oleh adanya 

optimisasi proyek. 

Di samping adanya peningkatan aset yang signifikan, pinjaman PT “X” juga 

mengalami peningkatan. Total pinjaman PT ”X” meningkat 13,6% mencapai 180 

milyar rupiah pada tahun 2008. Peningkatan total pinjaman ini diantaranya 

disebabkan oleh adanya hutang sewa pembiayaan yang timbul karena penerapan 

PSAK 30 (Revisi 2007) yang dilakukan oleh PT ”X”. 
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B. Pembahasan Penelitian 

1. Kebijakan Akuntansi Sewa Guna Usaha pada PT ”X” 

Proses leasing pada PT “X” merupakan wewenang dan tanggung jawab 

direktorat keuangan. Pada penyajian laporan keuangan tahun 2007 PT ”X”, 

dijelaskan tentang ketentuan paragraf transisi PSAK 30 (Revisi 2007), PT ”X” 

akan menerapkan standar tersebut secara prospektif dan akan melakukan 

pengungkapan pengaruh pemberlakuan secara prospektif1 tersebut terhadap daya 

banding laporan keuangan periode sajian. Berdasarkan penilaian manajemen, 

dampak penerapan standar tersebut akan mengakibatkan perubahan klasifikasi 

beberapa transaksi sewa operasi menjadi sewa pembiayaan. Perubahan klasifikasi 

sewa tersebut akan meningkatkan posisi aset dan kewajiban, serta biaya depresiasi 

dan biaya bunga sehingga akan menurunkan biaya sewa.  

Sesuai dengan efektifnya PSAK No.30 (Revisi 2007) sejak tanggal 1 Januari 

2008, maka PT ”X” memutuskan untuk melakukan penerapan atas direvisinya 

PSAK 30 tersebut. Menurut PSAK 30 revisi ini, sewa yang mengalihkan secara 

substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, 

diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai 

sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan 

manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. 

PT ”X” berperan sebagai lessee berdasarkan PSAK No.30 (Revisi 2007) 

dalam sewa pembiayaan. Jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar PT” X” 

                                                           
1 Secara prospektif artinya hasil yang dilaporkan sebelumnya tetap; tidak ada perubahan yang 
dibuat. Saldo awal tidak disesuaikan untuk merefleksikan perubahan prinsip akuntansi. (Kieso, et 
al:2007) 
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mengakui aset dan kewajiban dalam neraca pada awal masa sewa sebesar nilai 

wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. 

Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan 

bagian yang merupakan pelunasan kewajiban sewa. Beban keuangan dialokasikan 

pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga 

periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Beban keuangan dicatat dalam 

laporan laba rugi. Aset tetap (aset sewaan) disusutkan selama jangka waktu yang 

lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak 

ada kepastian yang memadai bahwa PT ”X” akan mendapatkan hak kepemilikan 

pada akhir masa sewa. Dalam sewa operasi, PT “X” mengakui pembayaran sewa 

sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa. 

2. Analisis Transaksi Sewa Guna Usaha pada PT “X” 

Pada bab sebelumnya (bab I) telah dijelaskan tahapan yang dilakukan PT ”X” 

dalam melakukan klasifikasi aset sewa guna usaha. Pertama dengan melakukan 

identifikasi kontrak (perjanjian). Setelah itu, dibahas mengenai perlakuan 

akuntansi sewa guna usaha yang dilakukan PT ”X” dan PSAK No.30(Revisi 

2007). Kedua, dari hasil pembahasan tersebut kemudian dianalisis perbedaannya, 

dan yang terakhir akan dibahas dampak yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut 

terhadap Laporan Keuangan PT ”X”.  

a. Kontrak Sewa Guna Usaha pada PT ”X” 

PT ”X” melakukan transaksi leasing dalam kegiatan operasionalnya guna 

menunjang kelancaran kegiatan operasi. Sesuai dengan prosedur sewa guna usaha 
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yang dibuat, PT ”X” akan melakukan identifikasi kontrak terhadap aset yang 

mereka sewa. Penelitian ini menggunakan dua contoh kasus sewa guna usaha. 

1) Rumah Dinas 

     Berdasarkan tabel 4.1 di bawah ini, PT ”X” mengklasifikasikan sewa rumah 

dinas sebagai sewa pembiayaan. Lessor dalam kontrak sewa rumah dinas ini 

adalah Dana Pensiun PT “X”. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa 

pembiayaan apabila memenuhi salah satu substansi baik dalam kondisi individual 

atau gabungan dalam kondisi normal yang ditentukan oleh PSAK No.30 (Revisi 

2007). Kontrak sewa rumah dinas memenuhi dua kondisi untuk diklasifikasikan 

sebagai sewa pembiayaan, yaitu masa sewa untuk sebagian besar umur ekonomis 

aset dan kemampuan lessee untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan 

nilai rental yang dapat lebih rendah dari nilai pasar secara substansial.  

     Jika klasifikasi dikaitkan dengan kriteria substansi jangka waktu sewa, setiap 

kontrak sewa rumah dinas berlaku selama lima tahun. Jangka waktu sewa tersebut 

tidak memenuhi kriteria sewa pembiayaan yaitu 75% dari umur ekonomis aset 

yang disewakan itu sendiri yaitu tiga puluh tahun. Namun, berdasarkan ketentuan 

PSAK 30 yang menerangkan bahwa klasifikasi sewa didasarkan pada substansi 

transaksi bukan pada isi kontraknya. maka secara historis sewa rumah sudah 

dimulai pada tahun 1994 dan akan berakhir pada tahun 2018, dimana kontrak akan 

diperpanjang setiap lima tahun. Secara substansial pengalihan resiko dan manfaat 

rumah dinas tersebut nyatanya telah dirasakan oleh PT “X” dari mulai tahun 1994, 

dan akan berakhir pada tahun 2018, sehingga manfaat dan resiko rumah yang 

diterima untuk 25 tahun. Artinya, jangka waktu sewa sudah meliputi dari sebagian 
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besar umur ekonomis rumah dinas sehingga dapat diklasifikasikan sebagai sewa 

pembiayaan.  

Tabel 4.1: Klasifikasi dalam Kontrak Rumah Dinas 

No. 
Situasi yang Memungkinkan Sewa Pembiayaan sesuai 

PSAK No.30 (Revisi2007) paragraf 10 dan 11* 
Isi Perjanjian Sewa Guna Usaha 

1 
Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada 
akhir masa sewa. 

Isi perjanjian sewa tidak terdapat klausula 
pengalihkan kepemilikan aset kepada 
lessee pada akhir masa sewa. 

2 

Lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga 
yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal 
opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal 
sewadapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. 

Isi perjanjian sewa tidak terdapat klausula 
bahwa lessee mempunyai opsi untuk 
membeli aset pada harga yang cukup 
rendah dibandingkan nilai wajar. 

3 
Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis 
aset meskipun hak milik tidak dialihkan. 

Masa sewa mulai tahun 1994 sampai 
dengan 2011, yang merupakan sebagian 
besar umur ekonomis aset berdasarkan 
kebijakan akuntansi perseroan. 

4 
Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa 
minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset. 

Masa sewa diatur secara periodesasi. 

5 
Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya lessee 
yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi 
secara material. 

Bentuk rumah sewaan tidak bersifat 
khusus karena merupakan bentuk rumah 
standard dan bukan merupakan desain 
rumah khusus yang unik. 

6 
Jika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor 
yang terkait pembatalan ditanggung oleh lessee. 

Beban sewa dibayarkan setiap bulan 
selambat-lambatnya pada akhir bulan 
berikutnya. 

7 
Laba atau rugi fluktuasi nilai wajar residu dibebankan 
pada lessee. 

Isi perjanjian sewa tidak terdapat klausula 
bahwa laba atau rugi fluktuasi nilai wajar 
residu dibebankan pada lessee. 

8 
Lessee mempunyai kemampuan untuk melanjutkan sewa 
untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara 
substansial lebih rendah dari nilai pasar. 

PT “X” memiliki kekuasaan yang lebih 
dalam negosiasi penentuan tarif untuk 
menetapkan besarnya harga sewa. 

Sumber : PT “X” 

*Situasi atau kondisi tersebut memungkinkan sewa dapat diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. 
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     Kondisi lainnya yang memenuhi kondisi sewa rumah dinas sebagai sewa 

pembiayaan yaitu PT ”X” sebagai lessee memiliki kekuasaan lebih dalam 

penentuan tarif untuk menetapkan besarnya harga sewa. Kondisi tersebut 

memberikan keuntungan bagi PT ”X” karena kekuasaan tersebut akan digunakan 

untuk menentukan harga sewa yang lebih rendah dibandingkan dengan harga 

pasar. Kekuasaan dalam penentuan harga sewa secara langsung memberikan 

kemampuan kepada PT ”X” sebagai lessee untuk melanjutkan sewa ke periode 

selanjutnya. 

 

2) Kapal Curah 

     Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh PT ”X” pada tabel 4.2 mengenai 

sewa guna kapal curah, perjanjian memenuhi salah satu kondisi sewa pembiayaan. 

Lessor dalam kontrak kapal curah ini adalah PT Bhtr Adgna. Kriteria yang 

terpenuhi tersebut adalah kondisi dari aset sewaan bersifat khusus dimana hanya 

PT ”X” hanya dapat menggunakan kapal curah hanya untuk mengangkut semen 

curah. Oleh karena itu, sewa kapal ini diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan 

oleh PT ”X”. 

     Akan tetapi, hasil pengamatan kapal curah TM di lapangan menunjukkan sewa 

guna kapal tersebut diklasifikasikan tidak tepat sebagai sewa pembiayaan karena 

tidak memenuhi kriteria “aset sewaan yang bersifat khusus”. Isi perjanjian 

menerangkan bahwa kapal tersebut disewakan dan dibuat secara khusus untuk 

mengangkut semen curah. Walaupun bentuk kapal curah TM memang bukan 

seperti kapal standar biasa, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijustifikasi karena 
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sebenarnya kapal tersebut juga dapat dipergunakan untuk mengangkut barang lain 

selain semen curah. 

 
 

Tabel 4.2: Klasifikasi dalam Kontrak Kapal Curah 

No. 
Situasi yang Memungkinkan Sewa Pembiayaan sesuai 

PSAK No.30 (Revisi2007) paragraf 10 dan 11* 
Isi Perjanjian Sewa Guna Usaha 

1 
Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada 
akhir masa sewa. 

Isi perjanjian sewa tidak terdapat klausula 
pengalihkan kepemilikan aset kepada lessee 
pada akhir masa sewa 

2 

Lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga 
yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada 
tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada 
awal sewadapat dipastikan bahwa opsi akan 
dilaksanakan. 

Isi perjanjian sewa tidak terdapat klausula 
bahwa lessee mempunyai opsi untuk membeli 
aset pada harga yang cukup rendah 
dibandingkan nilai wajar 

3 
Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis 
aset meskipun hak milik tidak dialihkan. 

Jangka waktu sewa adalah periodesasi sejak 
tahun 2005 atas kapal tahun 1970an, artinya 
bahwa sebagian besar umur ekonomis aset tidak 
berada pada perseroan 

4 
Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa 
minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset. 

Masa sewa diatur secara periodesasi. 

5 
Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya lessee 
yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi 
secara material. 

Bentuk kapal sewaan bersifat khusus karena 
bukan merupakan bentuk kapal standar pada 
umumnya, tetapi didesain khusus untuk 
mengangkut semen curah 

6 
Jika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor 
yang terkait pembatalan ditanggung oleh lessee. 

Jika terjadi pembatalan sewa, maka kerugian 
pembatalan tidak ditanggung oleh lessee (sesuai 
Surat Perjanjian pasal 11) 

7 
Laba atau rugi fluktuasi nilai wajar residu dibebankan 
pada lessee. 

Isi perjanjian sewa tidak terdapat klausula 
bahwa laba atau rugi fluktuasi nilai wajar residu 
dibebankan pada lessee 

8 
Lessee mempunyai kemampuan untuk melanjutkan sewa 
untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara 
substansial lebih rendah dari nilai pasar. 

PT”X” tidak memiliki kekuasaan yang lebih 
dalam negosiasi penentuan tarif untuk 
menetapkan besarnya harga sewa. 

Sumber : PT “X” 

*Situasi atau kondisi tersebut memungkinkan sewa dapat diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. 
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b. Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha pada PT ”X” 

Pembahasan dalam bagian ini akan menjelaskan mengenai pencatatan 

transaksi sewa guna usaha yang dilakukan oleh PT ”X”. Transaksi yang dicatat 

dalam jurnal terkait dengan transaksi sewa yang terjadi sepanjang tahun 2008.  

1) Rumah Dinas 

Kontrak sewa rumah dinas pertama kali dilakukan pada tahun 1994 untuk 

sepuluh tahun dan kontrak terus diperpanjang sampai dengan tahun 2018. Asumsi 

estimasi umur ekonomis rumah dinas ini mengikuti umur ekonomis bangunan 

pabrik. Umur ekonomis bangunan 30 tahun. Alasan umur ekonomis rumah dinas 

sama dengan bangunan pabrik karena rumah tersebut didedikasikan untuk para 

pegawai yang dinas pada pabrik tersebut. Kontrak sewa rumah dinas yang terkait 

dengan Laporan Keuangan PT ”X” tahun 2008 adalah kontrak: 

SP.No.000731/HK.06/4073/09.2007. Harga sewa rumah dinas adalah 

Rp548.620.000,00 per bulan. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus 

sepanjang jangka waktu sewa tanpa adanya nilai sisa. Tingkat diskonto yang 

digunakan adalah 11% (incremental borrowing rate). Berdasarkan identifikasi 

dalam kontrak sebelumnya yang telah dilakukan oleh PT ”X”, sewa rumah dinas 

diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Historis kontrak sewa guna rumah 

dinas ditunjukkan oleh tabel 4.3 berikut: 
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Tabel 4.3 : Historis Kontrak Sewa Rumah Dinas Periode 2007-2018 

Sumber: PT ”X”  

     Berdasarkan tabel 4.3 di atas, terlihat dalam historis kontrak sewa rumah dinas 

PT ”X” dilakukan estimasi sewa yang berlaku selama dua belas tahun dengan 

perpanjangan kontrak setiap lima tahun. Periode lima tahun pertama dimulai dari 

tahun 2007 sampai dengan 2011, untuk periode lima tahun berikutnya dari tahun 

2012 sampai dengan 2017 harga sewa masih berupa harga estimasi yang 

ditentukan oleh PT ”X”. Berdasarkan historis tersebut, PT “X” melakukan 

perhitungan nilai kini yaitu sebesar Rp 46.805.281.977,14 yang ditunjukkan oleh 

tabel 4.5. Nilai tersebut lebih rendah daripada nilai gross aset sewa yaitu sebesar 

Rp89.482.116.480,00. Maka total bunga lease yang dicatat oleh PT “X” sebesar 

selisih antara nilai kini sewa dengan nilai gross sewa yaitu Rp 42.676.834.502,86. 

 

 

 

Jumlah Tipe 
 SP No. 

000731/HK.06/4073/09.2007 
 SP No.  

Estms/HK. 06/4073/01.2012  
 SP No. 

Estms/HK. 06/4073/01.2017  

    (01-01-2007 s/d 31-12-2011)   (01-01-2012 s/d 31-12-2016)   (01-01-2017 s/d 31-12-2018)  

Unit (Mulai Tahun) 

 
Biaya Sewa 
per Unit 
(Rp)  

Jumlah Biaya 
Sewa 
 (Rp)  

 
Biaya Sewa 
per Unit 
(Rp)  

Jumlah Biaya 
Sewa 
 (Rp)  

 
Biaya Sewa 
per Unit 
(Rp)  

Jumlah Biaya 
Sewa 
 (Rp)  

                
               
2    45 (1997)         821.913  1.643.825   986.295  1.972.590   1.065.199  2.130.397  

169    70 (1997)      1.278.528  216.071.301  1.534.234  259.285.561  1.656.973  280.028.406  
59    70 (1998)      2.144.842  126.545.703  2.573.811  151.854.844  2.779.716  164.003.231  
30    70 (2000)      2.359.327  70.779.800  2.831.192  84.935.760  3.057.687  91.730.621  
37  100 (1997)      1.826.469  67.579.344  2.191.763  81.095.213  2.367.104  87.582.830  
3  120 (1997)      2.191.762  6.575.287  2.630.115  7.890.344  2.840.524  8.521.572  
10  120 (1998)      3.676.872  36.768.723  4.412.247  44.122.468  4.765.227  47.652.265  
1  150 (1997)      2.739.710  2.739.710  3.287.652  3.287.652  3.550.664  3.550.664  
3  150 (1998)      4.596.062  13.788.186  5.515.274  16.545.823  5.956.496  17.869.489  
1  200 (1998)      6.128.121  6.128.121  7.353.745  7.353.745  7.942.045  7.942.045  

                
Total Biaya Sewa per Bulan 548.620.000    658.344.000    711.011.520  
Total Biaya Sewa per Tahun  6.583.440.000    7.900.128.000   8.532.138.240  
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Tabel 4.4 : Perhitungan Nilai Kini Sewa Rumah Dinas Menurut PT “X” 

Tahun Incremental Disc. Factor Present Value 

   (Rp) 11% (Rp) 

0    1,0000 0  

1  6.583.440.000 0,9009 5.931.027.027,03 

2  6.583.440.000 0,8116 5.343.267.591,92 

3  6.583.440.000 0,7312 4.813.754.587,31 

4  6.583.440.000 0,6587 4.336.715.844,43 

5  6.583.440.000 0,5935 3.906.951.211,19 

6  7.900.128.000 0,5346 4.223.731.039,13 

7  7.900.128.000 0,4817 3.805.163.098,31 

8  7.900.128.000 0,4339 3.428.074.863,35 

9  7.900.128.000 0,3909 3.088.355.732,74 

10  7.900.128.000 0,3522 2.782.302.461,93 

11  8.532.138.240 0,3173 2.707.105.098,10 

12  8.532.138.240 0,2858 2.438.833.421,71 

 Net Present Value ( NPV )   46.805.281.977,14 
Sumber: PT ”X” 

     Untuk mengakui jumlah pembayaran sewa yang terbagi menjadi jumlah 

angsuran pokok dan bunga sewa setiap tahunnya, PT ”X” menyusun tabel 

amortisasi yang ditunjukkan oleh tabel 4.5 di bawah ini:  

Tabel 4.5 : Jadwal Amortisasi Hutang Sewa Rumah Dinas menurut PT ”X” 

Tahun 
ke- 

Pembayaran 
(Rp) 

Angsuran 
Pokok (Rp) 

Bunga 
(Rp) 

Sisa Pokok 
(Rp) 

        46.805.281.977,14  

1  6.583.440.000  1.434.858.982,51  5.148.581.017,49  45.370.422.994,63  

2  6.583.440.000  1.592.693.470,59  4.990.746.529,41  43.777.729.524,04  

3  6.583.440.000  1.767.889.752,36  4.815.550.247,64  42.009.839.771,68  

4  6.583.440.000  1.962.357.625,12  4.621.082.374,88  40.047.482.146,56  

5  6.583.440.000  2.178.216.963,88  4.405.223.036,12  37.869.265.182,69  

6  7.900.128.000  3.734.508.829,90  4.165.619.170,10  34.134.756.352,78  

7  7.900.128.000  4.145.304.801,19  3.754.823.198,81  29.989.451.551,59  

8  7.900.128.000  4.601.288.329,33  3.298.839.670,67  25.388.163.222,26  

9  7.900.128.000  5.107.430.045,55  2.792.697.954,45  20.280.733.176,71  

10  7.900.128.000  5.669.247.350,56  2.230.880.649,44  14.611.485.826,15  

11  8.532.138.240  6.924.874.799,12  1.607.263.440,88  7.686.611.027,03  

12  8.532.138.240  7.686.611.027,03  845.527.212,97  - 
Sumber : PT ”X”. 
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     Berdasarkan tabel 4.5 yang memperhitungkan jadwal amortisasi sebelumnya, 

PT ”X” melakukan pencatatan atas transaksi sewa guna usaha. Pencatatan yang 

dilakukan dimulai saat awal kontrak yang akan mencatat nilai aset dan hutang 

sewa guna usaha. Selanjutnya dilakukan pencatatan pada setiap akhir periode 

yang memperhitungkan nilai penyusutan dan pembayaran hutang sewa 

pembiayaan. Pembayaran hutang sewa pembiayaan meliputi bunga dan angsuran 

pokok. Jurnal yang ditunjukkan tabel 4.6 berikut hanya melakukan pencatatan 

sampai dengan 31 Desember 2008: 

Tabel 4.6: Pencatatan Sewa Rumah Dinas menurut PT ”X” 

Tanggal Uraian Debit (Rp)  Kredit (Rp) 

01-Jan-07 Aktiva Sewa Guna Usaha 46.805.281.977,14    
     Hutang Sewa Pembiayaan   46.805.281.977,14  
  (mencatat nilai sewa pada awal kontrak)     
31-Des-07 Biaya Sewa Bangunan 6.583.440.000,00    
     Kas    6.583.440.000,00  
  (mencatat pembayaran sewa)     
  Beban Lain-lain (Bunga) 5.148.581.017,49   
  Hutang Sewa Pembiayaan 1.434.858.982,51   
     Biaya Sewa Bangunan   6.583.440.000,00 
  (mencatat alokasi biaya sewa bangunan)     
  Penyusutan Aset Tetap Bangunan  3.900.440.164,76   
     Akumulasi Penyusutan Bangunan   3.900.440.164,76 
  (mencatat penyusutan akhir tahun :      
  Rp 46.805.281.977,14 ÷12 = Rp 3.900.440.164,76)     
31-Des-08 Biaya Sewa Bangunan 6.583.440.000,00    
     Kas    6.583.440.000,00  
  (mencatat pembayaran sewa)     
  Beban Lain-lain (Bunga) 4.990.746.529,41   
  Hutang Sewa Pembiayaan 1.592.693.470,59   
     Biaya Sewa Bangunan   6.583.440.000,00 
  (mencatat alokasi biaya sewa bangunan)     
  Penyusutan Aset Tetap Bangunan  3.900.440.164,76   
     Akumulasi Penyusutan Bangunan   3.900.440.164,76 
  (mencatat penyusutan akhir tahun :      
  Rp 46.805.281.977,14 ÷12 = Rp 3.900.440.164,76)     
Sumber: PT ”X” 
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2) Kapal Curah 

Sewa guna kapal curah yang dilakukan PT “X” salah satunya adalah dengan 

menyewa kapal curah TM. Selama tahun 2008 sewa kapal ini mengalami dua 

kontrak. Penulis membaginya menjadi kontrak lama dan kontrak baru. Kontrak 

lama sewa kapal dimulai untuk periode 31 Maret 2006 sampai dengan 30 Maret 

2008 dengan nilai sewa Rp53.000.000,00 per hari selama dua tahun menjadi 

sebesar Rp38.690.000.000,00 (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari). Sementara 

kontrak baru berlaku mulai 1 April 2008 sampai dengan 31 Maret 2010 dengan 

nilai sewa Rp57.000.000,00 selama dua tahun menjadi sebesar 

Rp41.610.000.000,00 (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari). Dengan demikian 

total masa sewa adalah selama empat tahun. 

     Pola pengoperasian kapal semen curah PT ”X” bersifat sektoral untuk 

penugasan pengiriman semen curah. Artinya PT ”X” yang mempunyai pabrik 

pengantongan dan mengoperasikan kapal semen curah, menetapkan penugasan 

kapal semen curah tertentu dari pabrik menuju pabrik pengantongan tertentu. 

Sehingga pembayaran sewa yang dilakukan diklasifikasikan sebagai “Biaya 

Angkut ke Gudang Penyangga”. 

     Perhitungan nilai kini dari sewa kapal curah TM yang dilakukan oleh PT ”X” 

berdasarkan kedua kontrak tersebut dihitung berdasarkan pembayaran yang 

dilakukan setiap bulan oleh PT ”X” dengan dua kontrak sewa kapal curah TM 

(lihat lampiran 1). Nilai kini sewa guna kapal curah TM dengan kontrak lama 

adalah sebesar Rp34.588.245.147,43 sementara dengan kontrak baru nilai kini 

sewa kapal curah TM sebesar Rp37.198.678.743,47. 
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     Pencatatan transaksi sewa kapal curah TM sebagai sewa pembiayaan dilakukan 

PT ”X” hanya untuk transaksi yang terjadi selama tahun 2008. Terkait dengan 

penerapan secara prospektif, pencatatan untuk transaksi sewa yang sudah ada 

sebelum PSAK ini tidak mengalami perubahan dan dianggap telah ditentukan 

dengan tepat. Pencatatan yang dilakukan pada tabel 4.10 sesuai dengan dengan 

jadwal amortisasi hutang sewa guna kapal curah TM (lihat lampiran 2). Sementara 

pencatatan penyusutan dilakukan bersamaan dengan saat pembayaran sewa yang 

dilakukan pada setiap akhir bulan. Besarnya penyusutan disesuaikan dengan masa 

sewa kapal yaitu 4 tahun atau sama dengan 48 bulan yang nilainya berdasarkan 

nilai kontrak yang berlaku pada bulan dan tahun pembayaran.  

     Pencatatan dalam jurnal dilakukan oleh PT ”X” di bawah ini terkait atas 

transaksi sewa guna kapal curah TM berdasarkan perhitungan jadwal amortisasi 

(lampiran 2) untuk tahun 2008. Seperti yang terlihat pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.7 : Pencatatan Transaksi Sewa Kapal TM oleh PT “X” (bagian 1) 

Tanggal Uraian  Debit (Rp)   Kredit (Rp)  

31/01/2008 

Biaya Angkut ke Gudang Penyangga   1.612.083.333    
   Kas     1.612.083.333  
(mencatat pembayaran sewa-kontrak lama)     
Beban lain-lain (bunga)        43.531.782    
Hutang Sewa Pembiayaan   1.568.551.552    
   Biaya Angkut ke Gudang Penyangga     1.612.083.333  
(mencatat alokasi biaya angkut ke Gudang Penyangga)      
Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan   1.441.176.881    
   Akumulasi Penyusutan kendaraan     1.441.176.881  
(mencatat penyusutan pembayaran pertama untuk kontrak 
lama. Metode Garis Lurus dengan umur ekonomis 24 
bulan : Rp34,588,245,147,43 ÷ 24) 

    
    
    

Sumber: PT “X” 
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Tabel 4.7 : Pencatatan Transaksi Sewa Kapal TM oleh PT “X” (bagian 2) 

Tanggal Uraian  Debit (Rp)   Kredit (Rp)  

29/02/2008 

Biaya Angkut ke Gudang Penyangga   1.612.083.333    
   Kas     1.612.083.333  
(mencatat pembayaran sewa-kontrak lama)     
Beban lain-lain (bunga)        29.153.392    
Hutang Sewa Pembiayaan   1.582.929.941    
   Biaya Angkut ke Gudang Penyangga     1.612.083.333  
(mencatat alokasi biaya angkut ke Gudang Penyangga)      
Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan   1.441.176.881    
   Akumulasi Penyusutan kendaraan     1.441.176.881  
(mencatat penyusutan pembayaran pertama untuk kontrak 
lama. Metode Garis Lurus dengan umur ekonomis 24 
bulan : Rp34,588,245,147÷ 24) 

    
    
    

31/03/2008 

Biaya Angkut ke Gudang Penyangga   1.612.083.333    

   Kas     1.612.083.333  
(mencatat pembayaran sewa-kontrak lama)     
Beban lain-lain (bunga)        14.643.201    
Hutang Sewa Pembiayaan   1.597.440.132    

   Biaya Angkut ke Gudang Penyangga     1.612.083.333  

(mencatat alokasi biaya angkut ke Gudang Penyangga)      

Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan   1.441.176.881    

   Akumulasi Penyusutan kendaraan     1.441.176.881  
(mencatat penyusutan pembayaran pertama untuk kontrak 
lama. Metode Garis Lurus dengan umur ekonomis 24 
bulan : Rp34,588,245,147÷ 24) 

    

    

    

30/04/2008 

Biaya Angkut ke Gudang Penyangga   1.733.750.000    
   Kas     1.733.750.000  
(mencatat pembayaran sewa-kontrak lama)     
Beban lain-lain (bunga)      340.987.888    
Hutang Sewa Pembiayaan   1.392.762.112    
   Biaya Angkut ke Gudang Penyangga     1.733.750.000  
(mencatat alokasi biaya angkut ke Gudang Penyangga)      
Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan   1.549.944.948    
   Akumulasi Penyusutan kendaraan     1.549.944.948  
(mencatat penyusutan pembayaran pertama untuk kontrak 
lama. Metode Garis Lurus dengan umur ekonomis 24 
bulan : Rp37.198.678.743÷ 24) 

    
    
    

Sumber : PT “X” 
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Tabel 4.7 : Pencatatan Transaksi Sewa Kapal TM oleh PT “X” (bagian 3) 

Tanggal Uraian  Debit (Rp)   Kredit (Rp)  

31/05/2008 

Biaya Angkut ke Gudang Penyangga   1.733.750.000    

   Kas     1.733.750.000  

(mencatat pembayaran sewa-kontrak lama)     
Beban lain-lain (bunga)      328.220.902    
Hutang Sewa Pembiayaan   1.405.529.098    

   Biaya Angkut ke Gudang Penyangga     1.733.750.000  

(mencatat alokasi biaya angkut ke Gudang Penyangga)      

Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan   1.549.944.948    

   Akumulasi Penyusutan kendaraan     1.549.944.948  
(mencatat penyusutan pembayaran pertama untuk kontrak 
lama. Metode Garis Lurus dengan umur ekonomis 24 
bulan : Rp37.198.678.743÷ 24) 

    

    

    

30/06/2008 

Biaya Angkut ke Gudang Penyangga   1.733.750.000    

   Kas     1.733.750.000  

(mencatat pembayaran sewa-kontrak lama)     
Beban lain-lain (bunga)      315.336.886    
Hutang Sewa Pembiayaan   1.418.413.114    

   Biaya Angkut ke Gudang Penyangga     1.733.750.000  

(mencatat alokasi biaya angkut ke Gudang Penyangga)      

Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan   1.549.944.948    

   Akumulasi Penyusutan kendaraan     1.549.944.948  
(mencatat penyusutan pembayaran pertama untuk kontrak 
lama. Metode Garis Lurus dengan umur ekonomis 24 
bulan : Rp37.198.678.743÷ 24) 

    

    

    

31/07/2008 

Biaya Angkut ke Gudang Penyangga   1.733.750.000    
   Kas     1.733.750.000  
(mencatat pembayaran sewa-kontrak lama)     
Beban lain-lain (bunga)      302.334.766    
Hutang Sewa Pembiayaan   1.431.415.234    
   Biaya Angkut ke Gudang Penyangga     1.733.750.000  
(mencatat alokasi biaya angkut ke Gudang Penyangga)      
Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan   1.549.944.948    
   Akumulasi Penyusutan kendaraan     1.549.944.948  
(mencatat penyusutan pembayaran pertama untuk kontrak 
lama. Metode Garis Lurus dengan umur ekonomis 24 
bulan : Rp37.198.678.743÷ 24) 

    
    
    

Sumber: PT ”X” 
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Tabel 4.7 : Pencatatan Transaksi Sewa Kapal TM oleh PT “X” (bagian 4) 

Tanggal Uraian  Debit (Rp)   Kredit (Rp)  

31-Agt-08 

Biaya Angkut ke Gudang Penyangga   1.733.750.000    
   Kas     1.733.750.000  
(mencatat pembayaran sewa-kontrak lama)     
Beban lain-lain (bunga)      289.213.459    
Hutang Sewa Pembiayaan   1.444.536.541    
   Biaya Angkut ke Gudang Penyangga     1.733.750.000  
(mencatat alokasi biaya angkut ke Gudang Penyangga)      
Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan   1.549.944.948    
   Akumulasi Penyusutan kendaraan     1.549.944.948  
(mencatat penyusutan pembayaran pertama untuk kontrak 
lama. Metode Garis Lurus dengan umur ekonomis 24 
bulan : Rp37.198.678.743÷ 24)     
      

30/09/2008 

Biaya Angkut ke Gudang Penyangga   1.733.750.000    
   Kas     1.733.750.000  
(mencatat pembayaran sewa-kontrak lama)     
Beban lain-lain (bunga)      275.971.874    
Hutang Sewa Pembiayaan   1.457.778.126    
   Biaya Angkut ke Gudang Penyangga     1.733.750.000  
(mencatat alokasi biaya angkut ke Gudang Penyangga)      
Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan   1.549.944.948    
   Akumulasi Penyusutan kendaraan     1.549.944.948  
(mencatat penyusutan pembayaran pertama untuk kontrak 
lama. Metode Garis Lurus dengan umur ekonomis 24 
bulan : Rp37.198.678.743÷ 24)     
      

31/10/2008 

Biaya Angkut ke Gudang Penyangga   1.733.750.000    
   Kas     1.733.750.000  
(mencatat pembayaran sewa-kontrak lama)     
Beban lain-lain (bunga)      262.608.908    
Hutang Sewa Pembiayaan   1.471.141.092    
   Biaya Angkut ke Gudang Penyangga     1.733.750.000  
(mencatat alokasi biaya angkut ke Gudang Penyangga)      
Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan   1.549.944.948    
   Akumulasi Penyusutan kendaraan     1.549.944.948  
(mencatat penyusutan pembayaran pertama untuk kontrak 
lama. Metode Garis Lurus dengan umur ekonomis 24 
bulan : Rp37.198.678.743÷ 24)     
      

Sumber: PT ”X” 
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Tabel 4.7 : Pencatatan Transaksi Sewa Kapal TM oleh PT “X” (bagian 5) 

Tanggal Uraian  Debit (Rp)   Kredit (Rp)  

30/11/2008 

Biaya Angkut ke Gudang Penyangga   1.733.750.000    
   Kas     1.733.750.000  
(mencatat pembayaran sewa-kontrak lama)     
Beban lain-lain (bunga)      249.123.448    
Hutang Sewa Pembiayaan   1.484.626.552    
   Biaya Angkut ke Gudang Penyangga     1.733.750.000  
(mencatat alokasi biaya angkut ke Gudang Penyangga)      
Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan   1.549.944.948    
   Akumulasi Penyusutan kendaraan     1.549.944.948  
(mencatat penyusutan pembayaran pertama untuk kontrak 
lama. Metode Garis Lurus dengan umur ekonomis 24 
bulan : Rp37.198.678.743÷ 24)     

31/12/2008 

Biaya Angkut ke Gudang Penyangga   1.733.750.000    

   Kas     1.733.750.000  

(mencatat pembayaran sewa-kontrak lama)     
Beban lain-lain (bunga)      235.514.371    
Hutang Sewa Pembiayaan   1.498.235.629    

   Biaya Angkut ke Gudang Penyangga     1.733.750.000  

(mencatat alokasi biaya angkut ke Gudang Penyangga)      

Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan   1.549.944.948    

   Akumulasi Penyusutan kendaraan     1.549.944.948  
(mencatat penyusutan pembayaran pertama untuk kontrak 
lama. Metode Garis Lurus dengan umur ekonomis 24 
bulan : Rp37.198.678.743÷ 24) 

    

    

    
Sumber: PT ”X” 

 

3. Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha menurut PSAK No.30 (Revisi 

2007) 

Transaksi sewa guna usaha yang diakui dan dicatat berdasarkan ketentuan 

PSAK No.30 (Revisi 2007) tidak sama dengan yang dilakukan oleh PT ”X”. Pada 

bab sebelumnya (bab II) telah dibahas bagaimana PSAK 30 tersebut mengatur 

pengakuan dan perlakuan akuntansi transaksi sewa guna usaha yang dilakukan 

oleh suatu entitas. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perlakuan akuntansi 
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untuk aset sewa guna usaha PT ”X” berdasarkan PSAK No.30 (Revisi 2007) 

adalah sebagai berikut: 

1) Rumah Dinas 

Menurut PSAK No.30 (Revisi 2007) pengakuan dan pencatatan terhadap 

transaksi sewa guna usaha hanya pada kontrak yang berlaku pada tahun 2007 

sampai dengan 2012 karena di dalamnya terkait dengan transaksi yang dilakukan 

pada tahun 2008. Transaksi sewa yang dilakukan pada tahun 2008 tersebut akan 

berdampak pada Laporan Keuangan PT “X” tahun 2008. Sementara untuk kontrak 

periode selanjutnya, nilainya masih berupa estimasi dan belum dapat dipastikan, 

sehingga nilai sewanya tidak dapat diperhitungkan untuk menilai present value. 

     Berdasarkan ketentuan PSAK No.30 (Revisi 2007), maka perlakuan akuntansi 

leasing atas transaksi sewa rumah dinas adalah sebagai berikut: 

a) Perhitungan Nilai Kini Aset Sewa Guna Usaha 

Berdasarkan kontrak yang ada, pembayaran sewa dilakukan lessee setiap akhir 

bulan dengan harga sewa sebesar Rp548.620.000,00 sehingga perhitungan nilai 

kini dari aset sewa guna usaha harus didasarkan pada waktu pembayaran yaitu 

setiap bulan. Hasil perhitungan nilai kini (lihat lampiran 3) aset sewa rumah dinas 

adalah Rp25.232.698.221,68. Sementara itu, nilai gross sewa guna rumah dinas 

itu sendiri adalah Rp32.917.200.000,00 sehingga total bunga leasing sebesar 

selisihnya dengan nilai kini yaitu Rp7.684.501.778,32.  
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b) Jurnal pada saat kontrak ditandatangani 1 Januari 2007: 

Dr. Aset Sewa Guna Usaha-  Rp25.232.698.221,68 

Cr. Hutang sewa pembiayaan      Rp25.232.698.221,68 

c) Pada saat dilakukan pembayaran sewa: 

Jadwal amortisasi hutang sewa guna rumah dinas menurut kontrak terdapat 

pada lampiran 4 dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada setiap akhir 

bulan. Nilai pembayaran sewa yang dilakukan menurut ketentuan PSAK 30 

(Revisi 2007) di dalamnya termasuk pembayaran bunga leasing. 

     Pencatatan yang disajikan hanya menyangkut pembayaran sewa pada tahun 

2008. Pencatatan pembayaran sewa selama tahun 2007 yang dilakukan oleh PT 

”X” sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 30 (Revisi 2007). Pada saat mencatat 

pembayaran ini, juga diakui beban bunga. Pencatatan bunga sesuai dengan tabel 

amortisasi hutang sewa rumah dinas yang terdapat pada lampiran 4. Perhitungan 

penyusutan didasarkan pada nilai kini aset sewa sebesar Rp25.232.698.221,68 

dibagi dengan masa sewa selama lima tahun. Sehingga penyusutan setiap 

tahunnya sebesar Rp25.232.698.221,68÷5 yaitu Rp5.046.539.644. 

     Pencatatan pembayaran sewa (termasuk bunga) yang dilakukan selama 2008 

berdasarkan pada jadwal amortisasi hutang sewa rumah dinas untuk tahun 2008 

(lihat lampiran 4). Tabel 4.8 berikut menggambarkan jadwal amortisasi selama 

tahun 2008: 
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Tabel 4.8 : Jadwal Amortisasi Hutang Sewa Rumah Dinas tahun 2008 

Tanggal  
Pembayaran 

(Rp) 
Angsuran 
Pokok (Rp) 

Bunga  
(Rp) 

Sisa Pokok  
(Rp) 

31/01/2008  548.620.000,00  354.040.198,22   194.579.801,78  20.872.847.268,82  
29/02/2008 548.620.000,00  357.285.566,70  191.334.433,30  20.515.561.702,11  
31/03/2008 548.620.000,00  360.560.684,40  188.059.315,60  20.155.001.017,72  
30/04/2008 548.620.000,00  363.865.824,00  184.754.176,00  19.791.135.193,71  
31/05/2008 548.620.000,00  367.201.260,72  181.418.739,28  19.423.933.932,99  
30/06/2008 548.620.000,00  370.567.272,28  178.052.727,72  19.053.366.660,71  
31/07/2008 548.620.000,00  373.964.138,94  174.655.861,06  18.679.402.521,76  
31/08/2008 548.620.000,00  377.392.143,55  171.227.856,45  18.302.010.378,21  
30/09/2008 548.620.000,00  380.851.571,53  167.768.428,47  17.921.158.806,68  
31/10/2008 548.620.000,00  384.342.710,94  164.277.289,06  17.536.816.095,74  
30/11/2008 548.620.000,00  387.865.852,46  160.754.147,54  17.148.950.243,28  
31/12/2008 548.620.000,00  391.421.289,44  157.198.710,56  16.757.528.953,85  
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

     Berdasarkan pada jadwal amortisasi hutang sewa rumah dinas pada tabel 4.8 di 

atas, maka dapat disusun jurnal untuk transaksi tahun 2008 yang dapat dilihat 

pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 : Jurnal Transaksi Pembayaran Rumah Dinas tahun 2008 

berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2007) - bagian 1 

Tanggal Uraian  Debit (Rp)   Kredit (Rp)  

31/01/08 Beban Lain-lain (Bunga)      194.579.802    
  Hutang Sewa Pembiayaan      354.040.198    
     Kas        548.620.000  
  (mencatat pembayaran sewa)     
29/02/08 Beban Lain-lain (Bunga)      191.334.433    
  Hutang Sewa Pembiayaan      357.285.567    
     Kas        548.620.000  
  (mencatat pembayaran sewa)     
31/03/08 Beban Lain-lain (Bunga)      188.059.316    
  Hutang Sewa Pembiayaan      360.560.684    
     Kas        548.620.000  
  (mencatat pembayaran sewa)     
30/04/08 Beban Lain-lain (Bunga)      184.754.176    
  Hutang Sewa Pembiayaan      363.865.824    
     Kas        548.620.000  
  (mencatat pembayaran sewa)     
Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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Tabel 4.9 : Jurnal Transaksi Pembayaran Rumah Dinas tahun 2008 

berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2007) - bagian 2 

Tanggal Uraian  Debit (Rp)   Kredit (Rp)  

31/05/08 Beban Lain-lain (Bunga)      181.418.739    
  Hutang Sewa Pembiayaan      367.201.261    
     Kas        548.620.000  
  (mencatat pembayaran sewa)     
30/06/08 Beban Lain-lain (Bunga)      178.052.728    
  Hutang Sewa Pembiayaan      370.567.272    
     Kas        548.620.000  
  (mencatat pembayaran sewa)     
31/07/08 Beban Lain-lain (Bunga)      174.655.861    
  Hutang Sewa Pembiayaan      373.964.139    
     Kas        548.620.000  
  (mencatat pembayaran sewa)     
31/08/08 Beban Lain-lain (Bunga)      171.227.856    
  Hutang Sewa Pembiayaan      377.392.144    
     Kas        548.620.000  
  (mencatat pembayaran sewa)     
30/09/08 Beban Lain-lain (Bunga)      167.768.428    
  Hutang Sewa Pembiayaan      380.851.572    
     Kas        548.620.000  
  (mencatat pembayaran sewa)     
31/10/08 Beban Lain-lain (Bunga)      164.277.289    
  Hutang Sewa Pembiayaan      384.342.711    
     Kas        548.620.000  
  (mencatat pembayaran sewa)     
30/11/08 Beban Lain-lain (Bunga)      160.754.148    
  Hutang Sewa Pembiayaan      387.865.852    
     Kas        548.620.000  
  (mencatat pembayaran sewa)     
31/12/08 Beban Lain-lain (Bunga)      157.198.711    
  Hutang Sewa Pembiayaan      391.421.289    
     Kas        548.620.000  
  (mencatat pembayaran sewa)     
  Penyusutan Aktiva Tetap-Bangunan   5.046.539.644    
     Akumulasi Penyusutan-Bangunan     5.046.539.644  
  (mencatat beban penyusutan untuk tahun 2008 

sebesar Rp25,232,698,222÷5) 
    

      
Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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2) Kapal Curah 

Kapal curah TM menurut PT “X” diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. 

Berdasarkan ketentuan PSAK No.30 (Revisi 2007), transaksi leasing ini tidak 

dapat diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan karena dalam bagian sebelumnya 

(kontrak sewa guna usaha pada PT ”X”) telah dijelaskan bahwa sewa kapal curah 

TM tidak memenuhi kondisi yang dapat diklasifikasikan sebagai sewa 

pembiayaan. Satu-satunya kondisi yang menurut PT ”X” memenuhi kondisi sewa 

pembiayaan yaitu aset sewaan bersifat khusus yang dibuat hanya untuk 

mengangkut semen curah, pada kenyataannya kapal tersebut dapat dipakai untuk 

mengangkut barang lain selain semen curah. Oleh karena itu, menurut ketentuan 

PSAK 30(Revisi 2007) sewa kapal curah TM ini diklasifikasikan sebagai sewa 

operasi atau sewa menyewa biasa. 

Perlakuan akuntansi sebagai sewa operasi menurut PSAK No.30 (Revisi 2007) 

dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini. Pencatatan pembayaran sewa selama 

bulan Januari sampai dengan Maret 2008 masih menggunakan kontrak leasing 

yang lama (SP.No.504/HK.06/3023/04.2006) untuk periode 1 April 2006 sampai 

dengan 31 Maret 2008. Harga sewa per hari dalam kontrak tersebut adalah 

Rp53.000.000,00. Sementara untuk transaksi pembayaran sewa pada bulan April 

sampai dengan Desember 2008 sudah menggunakan nilai kontrak yang baru 

(SP.No.000127/HK.06/4073/04.2008). Pada kontrak tersebut harga sewa kapal 

per hari ditetapkan Rp57.000.000,00. Jurnal terkait transaksi tersebut terdapat 

dalam tabel 4.10 berikut: 

 

Analisis Penerapan PSAK..., Devanty Safitri, Ak.-Ibs, 2009



73 
 

Tabel 4.10: Jurnal Pembayaran Sewa Guna Kapal Curah TM (bagian 1) 

Tanggal Uraian  Debit   Kredit  

31/01/2008 Biaya Sewa Kendaraan-Kapal Curah  Rp         1.643.000.000    
     Kas    Rp       1.643.000.000  
  (mencatat pemabayaran sewa dengan nilai kontrak 

lama Rp53.000.000,- per hari) 
    

      
29/02/2008 Biaya Sewa Kendaraan-Kapal Curah  Rp         1.537.000.000    
     Kas    Rp       1.537.000.000  
  (mencatat pemabayaran sewa dengan nilai kontrak 

lama Rp53.000.000,- per hari) 
    

      
31/03/2008 Biaya Sewa Kendaraan-Kapal Curah  Rp         1.643.000.000    
     Kas    Rp       1.643.000.000  
  (mencatat pemabayaran sewa dengan nilai kontrak 

lama Rp53.000.000,- per hari) 
    

      
30/04/2008 Biaya Sewa Kendaraan-Kapal Curah  Rp         1.710.000.000    
     Kas    Rp       1.710.000.000  
  (mencatat pemabayaran sewa dengan nilai kontrak 

baru Rp57.000.000,- per hari) 
    

      
31/05/2008 Biaya Sewa Kendaraan-Kapal Curah  Rp         1.767.000.000    
     Kas    Rp       1.767.000.000  
  (mencatat pemabayaran sewa dengan nilai kontrak 

baru Rp57.000.000,- per hari) 
    

      
30/06/2008 Biaya Sewa Kendaraan-Kapal Curah  Rp         1.710.000.000    
     Kas    Rp       1.710.000.000  
  (mencatat pemabayaran sewa dengan nilai kontrak 

baru Rp57.000.000,- per hari) 
    

      
31/07/2008 Biaya Sewa Kendaraan-Kapal Curah  Rp         1.767.000.000    
     Kas    Rp       1.767.000.000  
  (mencatat pemabayaran sewa dengan nilai kontrak 

baru Rp57.000.000,- per hari) 
    

      
31/08/2008 Biaya Sewa Kendaraan-Kapal Curah  Rp         1.767.000.000    
     Kas    Rp       1.767.000.000  
  (mencatat pemabayaran sewa dengan nilai kontrak 

baru Rp57.000.000,- per hari) 
    

      
30/09/2008 Biaya Sewa Kendaraan-Kapal Curah  Rp         1.710.000.000    
     Kas    Rp       1.710.000.000  
  (mencatat pemabayaran sewa dengan nilai kontrak 

baru Rp57.000.000,- per hari) 
    

      
31/10/2008 Biaya Sewa Kendaraan-Kapal Curah  Rp         1.767.000.000    
     Kas    Rp       1.767.000.000  
  (mencatat pemabayaran sewa dengan nilai kontrak 

baru Rp57.000.000,- per hari) 
    

      
Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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Tabel 4.10: Jurnal Pembayaran Sewa Guna Kapal Curah TM (bagian 2) 

Tanggal Uraian  Debit   Kredit 

30/11/2008 Biaya Sewa Kendaraan-Kapal Curah  Rp         1.710.000.000    
   Kas    Rp       1.710.000.000  
(mencatat pemabayaran sewa dengan 
nilai kontrak baru Rp57.000.000,- per 
hari) 

    

    
31/12/2008 Biaya Sewa Kendaraan-Kapal Curah  Rp         1.767.000.000    

   Kas    Rp       1.767.000.000  
(mencatat pemabayaran sewa dengan 
nilai kontrak baru Rp57.000.000,- per 
hari) 

    

    
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

4. Analisis Perbedaan Perlakuan Akuntansi Aset Sewa Guna Usaha antara 

PT ”X” dengan PSAK No.30 (Revisi 2007) 

Sebelumnya telah diuraikan bagaimana perlakukan akuntansi serta pencatatan 

transaksi sewa guna usaha yang dilakukan oleh PT ”X” dan berdasarkan ketentuan 

PSAK No.30 (Revisi 2007). Beberapa perbedaan ditemukan dalam perlakuan 

akuntansi yang dilakukan oleh kedua pihak. Untuk itu, perlu dilakukan analisis 

terhadap perbedaan yang terjadi tersebut. 

1) Rumah Dinas  

Perlakuan akuntansi atas transaksi leasing rumah dinas yang diterapkan oleh 

PT ”X” sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 30 (Revisi 2007) yaitu sebagai 

transaksi sewa pembiayaan. Perbedaan terletak pada teknis perhitungan dari nilai 

aset leasing. PT ”X” memperhitungkan nilai kini berdasarkan biaya sewa rumah 

dinas per tahun selama 12 tahun. Hal ini dilakukan oleh PT “X” karena 

diestimasikan rumah dinas akan terus digunakan oleh karyawan sepanjang pabrik 

semen di Tuban tetap beroperasi. Sementara itu, dalam ketentuan PSAK No.30 

(Revisi 2007) dijelaskan bahwa masa sewa merupakan periode yang tidak 
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dapat dibatalkan dimana lessee telah menyepakati perjanjian sewa untuk 

menggunakan aset ditambah dengan masa yang mana lessee memiliki opsi 

untuk melanjutkan sewa tersebut, dengan atau tanpa pembayaran lebih 

lanjut. Dalam hal ini, jika pada awal sewa hampir pasti lessee akan 

melaksanakan opsi tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dasar 

perhitungan present value aset sewa guna rumah dinas yang dapat diperhitungkan 

sesuai dengan masa sewa pada periode yang tidak dapat dibatalkan yaitu hanya 

selama lima tahun (kontrak 2007 sampai dengan 2011). Pada kontrak estimasi 

untuk periode selanjutnya belum terjadi dan di dalam kontrak juga tidak terdapat 

hak opsi bagi PT ”X” sebagai lessee sehingga terjadinya kontrak tersebut belum 

dapat dipastikan. Selain itu dasar perhitungan present value menurut PSAK juga 

disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan secara bulanan sementara 

PT ”X” memperhitungkannya secara tahunan.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, perbedaan perhitungan tersebut dapat dilihat 

pada tabel 4.11 di bawah ini: 

Tabel 4.11: Daftar Perbedaan Pencatatan Transaksi Sewa Guna Usaha 

Rumah Dinas tahun 2008 

No. Keterangan PT "X"  PSAK 30   Perbedaan  

1 Net Present Value  Rp 46.805.281.977,14   Rp 25.232.698.221,68   Rp 21.572.583.755,47  
2 Nilai Kotor Sewa  Rp 89.482.116.480,00   Rp 32.917.200.000,00   Rp 56.564.916.480,00  
3 Total Bunga Sewa  Rp 42.676.834.502,86   Rp   7.684.501.778,32   Rp 34.992.332.724,53  
4 Beban Penyusutan  Rp   3.900.440.164,76   Rp   5.046.539.644,34   Rp (1.146.099.479,58) 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

     Dari tabel 4.11 di atas, terlihat bahwa net present value yang dihitung oleh PT 

”X” lebih tinggi dari net present value berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2007). 

Perbedaan dalam memperhitungkan lamanya masa sewa adalah penyebab utama 
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perbedaan tersebut. Masa sewa yang diperhitungkan oleh PT ”X” lebih lama yaitu 

selama 12 tahun sedangkan berdasarkan ketentuan PSAK 30 (Revisi 2007) masa 

sewa yang diperhitungkan hanya lima tahun. Selain itu, harga sewa yang 

diperhitungkan untuk mengukur nilai kini merupakan harga sewa per tahun. Oleh 

karena itu, pencatatan aset dan hutang yang dilakukan oleh PT ”X” lebih tinggi 

Rp21.572.583.755,47 dari yang dicatat menurut ketentuan PSAK No.30 (Revisi 

2007).  

     Perbedaan selanjutnya terlihat dari nilai kotor aset sewa guna rumah dinas. 

Penyebab utamanya sama dengan perbedaan yang terjadi sebelumnya yaitu 

perbedaan dari dasar perhitungan masa sewa dan harga sewa. Nilai kotor yang 

berbeda menyebabkan total bunga leasing rumah dinas juga berbeda. Total bunga 

leasing yang dihitung oleh PT “X” sebesar Rp42.676.834.502,86 menurut PSAK 

totalnya hanya sebesar Rp7.684.501.778,32. 

     Perbedaan dalam nilai kini dan total bunga aset sewa guna rumah dinas juga 

akan menyebabkan perbedaan dalam perhitungan jadwal amortisasi dan beban 

penyusutan. Semakin lama masa sewa maka akan mengakibatkan semakin 

tingginya nilai sewa guna usaha. Oleh karena jumlah nilai kini dan nilai gross 

yang lebih tinggi akan mengakibatkan tingginya total bunga lease yang diterima. 

Menurut PT ”X” dengan melakukan sewa selama 12 tahun akan menghasilkan 

bunga sebesar Rp42.676.834.503,14 sedangkan menurut ketentuan PSAK 30 total 

bunga lease yang akan dibayarkan oleh PT ”X” selama 5 tahun hanya sebesar 

Rp7.684.501.778,32. Sementara itu, beban penyusutan yang diperhitungkan 

menurut PT ”X” sebesar Rp46.805.281.977,14 dibagi dengan masa sewa selama 
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12 tahun yaitu Rp3.900.440.164,76 per tahun, sedangkan berdasarkan ketentuan 

PSAK 30 beban penyusutan yang diperhitungkan adalah Rp 25.232.698.221,68 

dibagi dengan jumlah masa sewa yaitu 5 tahun sebesar Rp5.046.539.644,34. Oleh 

karena itu, beban penyusutan yang dicatat menurut PSAK 30 nilainya lebih 

rendah dibandingkan dengan yang dilakukan oleh PT ”X”. 

2) Kapal Curah TM 

Perbedaan perlakuan akuntansi terhadap sewa guna kapal curah TM menurut 

PT ”X” dan ketentuan PSAK 30 berbeda sejak tahap pengklasifikasian sampai 

dengan perhitungan pembayaran beban sewanya. PT ”X” mengklasifikasikan 

sewa guna kapal curah sebagai sewa pembiayaan sementara menurut ketentuan 

PSAK 30 sewa guna tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai sewa 

pembiayaan. Salah satu kondisi yang memenuhi kriteria sewa pembiayaan 

menurut PT ”X” yaitu kapal curah TM merupakan aset sewaan yang bersifat 

khusus. Namun demikian, ternyata pada kondisi aslinya kapal curah TM tersebut 

tidak khusus hanya digunakan untuk mengangkut semen curah saja akan tetapi 

juga dapat digunakan untuk mengangkut barang-barang lainnya. Maka sewa guna 

kapal curah PT ”X” lebih tepat diklasifikasikan sebagai sewa operasi. 

     Perbedaan nilai beban dalam klasifikasi sewa guna kapal curah akan 

dibandingkan pada tabel 4.12 (hanya untuk transaksi selama tahun 2008). Pada 

tabel 4.12 di bawah ini terdapat dua kontrak untuk tahun 2008 yaitu, kontrak lama 

untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret sementara untuk bulan April sampai 

dengan Desember menggunakan kontrak baru. Jika dilihat secara keseluruhan 

selama tahun 2008 maka total pembayaran sewa pembiayaan lebih tinggi 
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dibandingkan dengan total pembayaran sewa operasi. Pada kasus ini, pembayaran 

sewa operasi tidak konstan untuk setiap bulan. Hal itu disebabkan oleh harga sewa 

yang ditetapkan per hari dan diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari yang 

terdapat pada bulan yang bersangkutan. Sementara itu, dalam sewa pembiayaan, 

untuk total bebannya pada awal masa sewa pembayaran cenderung tinggi, akan 

tetapi akan menurun seiring dengan berakhirnya masa sewa tersebut. 

Tabel 4.12: Perbandingan Klasifikasi Sewa Guna Kapal Curah antara  

Sewa Pembiayaan dengan Sewa Operasi tahun 2008 

(dalam ribuan rupiah) 

Tanggal 
 Sewa Pembiayaaan   Sewa Operasi  

 Perbedaan   
 Depresiasi   Bunga   Total Charge  Biaya Sewa  

Kontrak Lama           
31/01/2008  Rp 1.441.177   Rp      43.532   Rp    1.484.709   Rp   1.643.000   Rp  (158.291) 
29/02/2008  Rp 1.441.177   Rp      29.153   Rp    1.470.330   Rp   1.537.000   Rp    (66.670) 

31/03/2008  Rp 1.441.177   Rp      14.643   Rp    1.455.820   Rp   1.643.000   Rp  (187.180) 

     Rp      87.328   Rp    4.410.859   Rp   4.823.000   Rp  (412.141) 
Kontrak Baru           

30/04/2008  Rp 1.549.945   Rp    340.988   Rp    1.890.933   Rp   1.710.000   Rp   180.933  
31/05/2008  Rp 1.549.945   Rp    328.221   Rp    1.878.166   Rp   1.767.000   Rp   111.166  
30/06/2008  Rp 1.549.945   Rp    315.337   Rp    1.865.282   Rp   1.710.000   Rp   155.282  
31/07/2008  Rp 1.549.945   Rp    302.335   Rp    1.852.280   Rp   1.767.000   Rp     85.280  
31/08/2008  Rp 1.549.945   Rp    289.213   Rp    1.839.158   Rp   1.767.000   Rp     72.158  
30/09/2008  Rp 1.549.945   Rp    275.972   Rp    1.825.917   Rp   1.710.000   Rp   115.917  
31/10/2008  Rp 1.549.945   Rp    262.609   Rp    1.812.554   Rp   1.767.000   Rp     45.554  
30/11/2008  Rp 1.549.945   Rp    249.123   Rp    1.799.068   Rp   1.710.000   Rp     89.068  

31/12/2008  Rp 1.549.945   Rp    235.514   Rp    1.785.459   Rp   1.767.000   Rp     18.459  

     Rp 2.599.313   Rp  16.548.817   Rp 15.675.000   Rp   873.817  
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

     Pada kontrak lama dapat dilihat bahwa pembayaran total beban sewa oleh PT 

”X” lebih rendah dibandingkan dengan pembayaran beban sewa yang seharusnya 

dilakukan berdasarkan ketentuan PSAK 30. Pada bulan Januari sampai dengan 

Maret 2008 PT ”X” membayar lebih rendah sebesar Rp412.140.981,00 

dibandingkan dengan yang seharusnya dibayarkan berdasarkan ketentuan PSAK 
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30 totalnya yaitu sebesar Rp4,832 M. Pembayaran beban sewa pembiayaan dalam 

kontrak lama ini lebih rendah dibandingkan dengan biaya sewa operasi, hal ini 

berhubungan kontrak sewa yang akan berakhir pada Maret 2008. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembayaran beban sewa pembiayaan pada 

akhir masa sewa akan semakin menurun, hal ini terjadi pada kontrak lama 

pembayaran beban sewa pembiayaan. Pada tiga bulan pertama nilai beban sewa 

pembiayaan lebih rendah dibandingkan dengan pembayaran sewa operasi. 

     Hal sebaliknya terjadi pada masa awal kontrak baru (April-Desember 2008), 

dimana pembayaran beban sewa pembiayaan lebih tinggi dibandingkan dengan 

pembayaran beban sewa operasi. PT ”X” melakukan pembayaran beban sewa 

lebih tinggi sebesar Rp873.817.032,00 dari jumlah yang seharusnya dibayarkan 

berdasarkan PSAK 30 yang hanya sebesar Rp15,675 M. Pencatatan pembayaran 

beban sewa yang lebih tinggi dicatat oleh PT ”X” nantinya akan menyebabkan 

rendahnya income yang diterima oleh PT ”X”. 

5. Dampak Penerapan PSAK No.30 (Revisi 2007) terhadap Laporan 

Keuangan PT ”X” 31 Desember 2008 

Setelah dianalisis perbedaan perlakuan akuntansi antara pencatatan menurut 

PT ”X” dengan n ketentuan PSAK No.30(Revisi 2007), maka akan memberikan 

dampak pada Laporan Keuangan PT ”X”. Dampak penerapan PSAK tersebut akan 

terlihat pada neraca dan income PT ”X”.  

Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dipilih oleh PT ”X” untuk melakukan 

penerapan secara prospektif terhadap PSAK No.30 (Revisi 2007) maka untuk 

perhitungan sewa pada tahun sebelumnya tidak dilakukan penyesuaian. Akan 
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tetapi, digunakan sebagai daya banding laporan keuangan periode sajian (31 

Desember 2008) maka perhitungan nilai transaksi sewa guna usaha didasarkan 

pada saldo akhir periode tahun sebelumnya (31 Desember 2007). 

Penyajian aset sewa dalam Laporan Keuangan PT ”X” merupakan bagian dari 

aset tetap ditunjukkan oleh tabel 4.12. Nilai yang terdapat dalam tabel merupakan 

keseluruhan aset sewa baik yang dimiliki oleh PT ”X” maupun kelima anak 

perusahaannya. Tabel 4.12 berikut hanya untuk menggambarkan bagaimana 

penyajian aset sewa dilakukan PT ”X” pada Laporan Keuangannya. 

Tabel 4.13 : Penyajian Aset Sewa sebagai Aset Tetap pada Laporan 
Keuangan PT ”X” (konsolidasi) 31 Desember 2008 

(dalam ribuan rupiah) 

  31/12/2007 Penambahan  Pengurangan  Reklasifikasi  31/12/2008 
Aset Sewa           
Harga Perolehan           
Bangunan  -  50.176.910  -  -  50.176.910  
Kapal dan Kendaraan  -  85.029.767  -  -  85.029.767  
Perlengkapan dan Peralatan -  3.926.220  -  -  3.926.220  
  -  139.132.897  -  -  139.132.897  
MUTASI           
Akumulasi Penyusutan            
Bangunan -  7.040.348  -  2.109.185  9.149.533  
Kapal dan Kendaraan -  23.465.525  -  11.580.696  35.046.221  
Perlengkapan dan Peralatan -  1.190.151  -  1.403.146  2.593.297  
  -  31.696.024  -  15.093.027  46.789.051  

Nilai Buku Bersih -        92.343.846  
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Pada tabel 4.13 di atas, dapat diketahui bahwa aset sewa guna usaha sudah 

disajikan dengan baik oleh PT ”X”. Aset sewa yang merupakan bagian dari aset 

tetap diklasifikasikan lagi menjadi tiga jenis yaitu bangunan, kendaraan, serta 

perlengkapan dan peralatan. Sewa rumah dinas dalam kasus ini diklasifikasikan 

sebagai aset sewa bangunan, sedangkan untuk sewa kapal curah diklasifikasikan 

sebagai aset sewa kendaraan. Penyajian dalam nilai aset sewa juga sudah sesuai 
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yaitu disajikan berdasarkan nilai buku bersih yang dihasilkan dari selisih antara 

harga perolehan dengan akumulasi penyusutan aset sewa. 

Perbedaan dalam perlakuan akuntansi leasing antara PT ”X” dengan ketentuan 

PSAK 30 akan memberikan dampak terhadap hasil kinerja PT ”X”. Dampak 

tersebut dapat terlihat dalam Laporan Keuangan PT ”X” 31 Desember 2008. 

Beberapa dampak yang ditimbulkan karena PT ”X” melakukan pencatatan yang 

tidak sesuai dengan ketentuan PSAK No.30 (Revisi 2007) dapat dilihat pada tabel 

4.14 dibawah ini: 

Tabel 4.14: Dampak Perbedaan Perlakuan Akuntansi Leasing dalam 

Laporan Keuangan PT “X” 2008 

No. Dampak Perbedaan 
Sewa Rumah Dinas 

(dalam juta) 
Sewa Kapal Curah TM 

(dalam juta) Keterangan 
PT "X" PSAK 30 PT "X" PSAK 30 

1 Total Aset Rp46.805,28 Rp25.232,70 Rp71.786,92 - overstate 
2 Total Hutang Rp46.805,28 Rp25.232,70 Rp71.786,92 - overstate 

3 Total Beban (bunga dan 
depresiasi) Rp46.577,27 Rp12.731,04 Rp20.959,68 Rp20.498,00 overstate 

4 Current Ratio total aset lancar ÷ total hutang lancar lebih rendah 
5 Asset Turnover total penjualan  ÷  total aset lebih rendah 
6 Return on Asset (ROA) net income  ÷ total aset lebih rendah 
7 Debt to Equity Ratio (DER) total hutang ÷ total ekuitas lebih tinggi 
8 Interest Coverage (TIE) operating income ÷ total bunga lebih rendah 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Rumah dinas yang digolongkan sebagai aset sewa bangunan, diketahui bahwa 

pencatatan aset dan hutang yang dilakukan PT ”X” lebih tinggi daripada menurut 

ketentuan PSAK 30. Hal ini mengakibatkan penyajian aset dan hutang di neraca 

PT ”X” lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya dicatat menurut ketentuan 

PSAK 30. Peningkatan kepemilikan aset dan hutang PT ”X” akan mempengaruhi 

penilaian likuiditas perusahaan. Tingkat likuiditas perusahaan yang dapat diukur 

melalui current ratio akan lebih rendah dicatat oleh PT ”X” dibandingkan dengan 
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berdasarkan ketentuan PSAK 30. Hal tersebut dipengaruhi oleh hutang lancar 

yang lebih tinggi dicatat ketika PT ”X” mengklasifikasikan sewa kapal curah 

sebagai sewa pembiayaan sedangkan pada aset lancar nilainya tetap karena 

transaksi leasing tidak tercatat dalam aset lancar. 

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya juga diketahui beban depresiasi dan 

bunga untuk aset sewa rumah dinas juga dicatat cukup tinggi oleh PT ”X”. Beban 

penyusutan aktiva tetap lease diklasifikasikan ke dalam beban umum dan 

administrasi, sementara itu bunga diklasifikasikan sebagai beban lain-lain pada 

laporan laba/rugi. Pencatatan beban yang terlalu besar akan menurunkan income 

PT ”X” tahun 2008, seharusnya PT ”X” mampu mencatat income yang lebih 

tinggi pada tahun 2008. Oleh karena income yang rendah disertai dengan total aset 

yang tinggi yang dicatat PT”X” akan menyebabkan return on asset PT ”X” 2008 

akan menurun. Hal ini akan mengindikasikan tingkat profitabilitas tahun 2008 

yang dimiliki oleh PT ”X” kurang baik. 

Hal serupa juga terjadi pada sewa kapal curah TM yang digolongkan sebagai 

aset sewa kendaraan pada neraca. Perubahan klasifikasi sewa kapal curah TM dari 

sewa pembiayaan menjadi sewa operasi, akan menurunkan total aset dan hutang 

dalam jangka panjang dan jangka pendek PT ”X” untuk tahun 2008 . Aset yang 

dicatat oleh PT ”X”overstate dibandingkan dengan ketentuan PSAK 30. Hal ini 

akan mempengaruhi return on investment dan asset turnover ratio PT ”X” pada 

tahun 2008. Asset turnover tercatat lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan 

PSAK 30, sehingga dapat mengindikasikan bahwa PT ”X” kurang efektif dalam 

melakukan pengelolaan aset. Akan tetapi jika PT ”X” melakukan penerapan 
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PSAK 30 ini dalam transaksi sewa guna kapal curah, maka asset turnover PT ”X” 

akan meningkat karena nilai aset yang dicatat lebih rendah dibandingkan dengan 

pencatatan menurut PT ”X”. 

Pada kasus kapal curah TM, seharusnya income yang akan dihasilkan pada 

tahun 2008 lebih tinggi karena biaya sewa operasi yang dibebankan lebih sedikit 

dibandingkan dengan beban yang harus dibayarkan dengan menggunakan sewa 

pembiayaan. Jika income yang dihasilkan lebih tinggi maka akan mampu 

meningkatkan retained earnings.  

Dampak dari adanya perbedaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh PT ”X” 

dengan penerapan PSAK No.30 (Revisi 2007) ini juga akan memberikan dampak 

pada solvabilitas PT ”X” pada tahun 2008. Indikator solvabilitas diantaranya 

dapat diukur dari rasio total debt to equity dan times interest earned.  

Hutang yang dicatat PT ”X” lebih tinggi dibandingkan menurut ketentuan 

PSAK 30, sehingga akan mengakibatkan tingginya total debt to equity, artinya 

pada tahun 2008 PT ”X” tidak memiliki kemampuan yang cukup baik untuk 

melunasi hutangnya. Interest coverage untuk tahun 2008 rendah karena 

pencatatan kapal curah oleh PT “X” sebagai sewa pembiayaan seharusnya dicatat 

sebagai sewa operasi yang tidak dilakukan pencatatan beban bunga sementara 

untuk sewa rumah dinas beban bunga yang dicatat oleh PT ”X” nilainya 

overstatement. Rendahnya times interest earned tersebut akan memperkirakan 

kemampuan PT ”X” untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang 

khususnya hutang bunga yang dimiliki kurang baik. Oleh karena itu, dapat dilihat 

bahwa dampak dari perbedaan pencatatan antaran PT ”X” dengan ketentuan 
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PSAK 30 akan menggambarkan rendahnya tingkat solvabilitas PT ”X” tahun 

2008. Hal ini akan menggambarkan perusahaan memiliki kemampuan yang 

kurang baik untuk melunasi hutang atau kewajiban jangka panjang yang dimiliki 

sehingga akan menghambat kelancaran kegiatan operasionalnya. 

Dampak transaksi leasing PT ”X” secara keseluruhan pada Laporan Keuangan 

(lampiran 5) memperlihatkan total aset yang meningkat 25% sementara total 

hutang meningkat sebesar 35% dari tahun 2007 ke 2008. Sewa guna usaha yang 

dilakukan oleh PT ”X” mempengaruhi peningkatan aset tetap dan hutang jangka 

pendek dan jangka panjang, akan tetapi pengaruhnya tidak cukup signifikan dalam 

Laporan Keuangan. Peningkatan aset tetap hanya sebesar 7% dari tahun 2007 

sementara peningkatan hutang jangka pendek dan jangka panjang meningkat 

sebesar 24%. Dengan demikian, penerapan PSAK No.30 (Revisi 2007) ini tidak 

memberikan dampak yang material dalam Laporan Keuangan PT “X” 31 

Desember 2008. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. 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 penelitian yang telah dilakukan penulis menilai bahwa PT “X” 

belum sesuai dalam melakukan klasifikasi sewa guna usaha berdasarkan 

ketentuan PSAK No. 30 (Revisi 2007) khususnya untuk transaksi sewa guna 

Kapal Curah TM yang seharusnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi. 

Sementara, untuk sewa rumah dinas telah diklasifikasikan dengan sesuai 

ketentuan oleh PT “X” sebagai sewa pembiayaan. 

2. Perlakuan akuntansi leasing yang dilakukan oleh PT ”X” belum sesuai dengan 

ketentuan PSAK No.30 (Revisi 2007). Pada sewa rumah dinas PT ”X” belum 

sesuai dalam teknis dasar perhitungan net present value sedangkan belum 

sesuainya klasifikasi sewa kapal curah sebagai sewa pembiayaan berakibat 

pada kesalahan dalam melakukan pencatatan dalam transaksi leasing Kapal 

Curah TM. 

3. Dampak penerapan PSAK No.30 (Revisi 2007) pada Laporan Keuangan PT 

”X” 31 Desember 2008 mempengaruhi 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 
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likuiditas, profitabilitas, serta solvabilitas 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. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari analisis yang telah 

dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang berguna bagi 

beberapa pihak yang berkepentingan antara lain: 

1. PT “X” sebaiknya melakukan perlakuan akuntansi sewa guna usaha (leasing) 

sesuai dengan ketentuan PSAK No.30 (Revisi 2007). Hal ini akan berguna 

untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan dan kinerja keuangan PT 

“X”.  

2. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan agar analisis penerapan PSAK 30 

(Revisi 2007) dapat dilakukan lebih dalam mencakup analisis pengaruhnya 

terhadap kinerja perusahaan. Hal itu dikarenakan keterbatasan data yang 

diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah berupa tidak diketahui Laporan 

Keuangan PT ”X” sendiri sebagai induk perusahaan (tanpa anak perusahaan). 

sehingga analisis terhadap pengaruh solvabilitas, profitabilitas, dan likuiditas 

dengan nilai yang signifikan terhadap PT ”X” tidak dapat dilakukan. 

3. Studi empiris juga dapat pada penelitian berikutnya untuk mengetahui dampak 

adanya pengungkapan transaksi leasing pada Laporan Keuangan. 
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Lampiran 1.1 

Perhitungan Nilai Kini Kapal Curah TM menurut PT “X” (kontrak lama) 

Pembayaran 

ke- 

Tanggal Installment Disc Rate Present Value 

    1%   

0 01/04/2006  Rp       3.224.166.667      

1 30/04/2006  Rp       1.612.083.333  0,9909  Rp        1.597.440.132,12  

2 31/05/2006  Rp       1.612.083.333  0,9819  Rp        1.582.929.941,00  

3 30/06/2006  Rp       1.612.083.333  0,9730  Rp        1.568.551.551,77  

4 30/07/2006  Rp       1.612.083.333  0,9642  Rp        1.554.303.767,24  

5 31/08/2006  Rp       1.612.083.333  0,9554  Rp        1.540.185.401,06  

6 30/09/2006  Rp       1.612.083.333  0,9467  Rp        1.526.195.277,68  

7 30/10/2006  Rp       1.612.083.333  0,9381  Rp        1.512.332.232,22  

8 30/11/2006  Rp       1.612.083.333  0,9296  Rp        1.498.595.110,38  

9 30/12/2006  Rp       1.612.083.333  0,9212  Rp        1.484.982.768,33  

10 31/01/2007  Rp       1.612.083.333  0,9128  Rp        1.471.494.072,67  

11 28/02/2007  Rp       1.612.083.333  0,9045  Rp        1.458.127.900,25  

12 31/03/2007  Rp       1.612.083.333  0,8963  Rp        1.444.883.138,15  

13 30/04/2007  Rp       1.612.083.333  0,8881  Rp        1.431.758.683,55  

14 31/05/2007  Rp       1.612.083.333  0,8801  Rp        1.418.753.443,65  

15 30/06/2007  Rp       1.612.083.333  0,8721  Rp        1.405.866.335,57  

16 30/07/2007  Rp       1.612.083.333  0,8642  Rp        1.393.096.286,28  

17 31/08/2007  Rp       1.612.083.333  0,8563  Rp        1.380.442.232,48  

18 30/09/2007  Rp       1.612.083.333  0,8485  Rp        1.367.903.120,55  

19 31/10/2007  Rp       1.612.083.333  0,8408  Rp        1.355.477.906,40  

20 30/11/2007  Rp       1.612.083.333  0,8332  Rp        1.343.165.555,48  

21 31/12/2007  Rp       1.612.083.333  0,8256  Rp        1.330.965.042,59  

22 31/01/2008  Rp       1.612.083.333  0,8181  Rp        1.318.875.351,86  

23 28/02/2008  Rp       1.612.083.333  0,8107  Rp        1.306.895.476,66  

24 31/03/2008  Rp       1.612.083.333  0,8033  Rp        1.295.024.419,48  

     Rp     38.690.000.000     Rp      34.588.245.147,43  
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Lampiran 1.2 

Perhitungan Nilai Kini Kapal Curah TM menurut PT “X” (kontrak baru) 

Pembayaran 

ke- 

Tanggal Installment Disc Rate Present Value 

    1%   

0 01/04/2008  Rp       3.467.500.000      

1 30/04/2008  Rp       1.733.750.000  0,9909  Rp        1.718.001.651,53  

2 31/05/2008  Rp       1.733.750.000  0,9819  Rp        1.702.396.351,64  

3 30/06/2008  Rp       1.733.750.000  0,9730  Rp        1.686.932.800,96  

4 30/07/2008  Rp       1.733.750.000  0,9642  Rp        1.671.609.711,94  

5 31/08/2008  Rp       1.733.750.000  0,9554  Rp        1.656.425.808,69  

6 30/09/2008  Rp       1.733.750.000  0,9467  Rp        1.641.379.826,94  

7 30/10/2008  Rp       1.733.750.000  0,9381  Rp        1.626.470.513,90  

8 30/11/2008  Rp       1.733.750.000  0,9296  Rp        1.611.696.628,14  

9 30/12/2008  Rp       1.733.750.000  0,9212  Rp        1.597.056.939,53  

10 31/01/2009  Rp       1.733.750.000  0,9128  Rp        1.582.550.229,10  

11 28/02/2009  Rp       1.733.750.000  0,9045  Rp        1.568.175.288,95  

12 31/03/2009  Rp       1.733.750.000  0,8963  Rp        1.553.930.922,16  

13 30/04/2009  Rp       1.733.750.000  0,8881  Rp        1.539.815.942,69  

14 31/05/2009  Rp       1.733.750.000  0,8801  Rp        1.525.829.175,25  

15 30/06/2009  Rp       1.733.750.000  0,8721  Rp        1.511.969.455,24  

16 30/07/2009  Rp       1.733.750.000  0,8642  Rp        1.498.235.628,64  

17 31/08/2009  Rp       1.733.750.000  0,8563  Rp        1.484.626.551,92  

18 30/09/2009  Rp       1.733.750.000  0,8485  Rp        1.471.141.091,91  

19 31/10/2009  Rp       1.733.750.000  0,8408  Rp        1.457.778.125,76  

20 30/11/2009  Rp       1.733.750.000  0,8332  Rp        1.444.536.540,80  

21 31/12/2009  Rp       1.733.750.000  0,8256  Rp        1.431.415.234,48  

22 31/01/2010  Rp       1.733.750.000  0,8181  Rp        1.418.413.114,27  

23 28/02/2010  Rp       1.733.750.000  0,8107  Rp        1.405.529.097,54  

24 31/03/2010  Rp       1.733.750.000  0,8033  Rp        1.392.762.111,52  

     Rp     41.610.000.000     Rp      37.198.678.743,47  

Analisis Penerapan PSAK..., Devanty Safitri, Ak.-Ibs, 2009



 
 

Lampiran 2.1 

Jadwal Amortisasi Lease Liability Kapal Curah TM menurur PT ”X” (lama)  

Tanggal 

Annual Lease 

Payment 

 Interest (1%) on 

Liability  

Reduction of Lease 

Liability 
Lease Liability 

(a)  (b)  (a) - (b)   

         Rp      34.588.245.147,43  

30/04/2006  Rp       1.612.083.333   Rp       317.058.913,85   Rp        1.295.024.419,48   Rp      33.293.220.727,95  

31/05/2006  Rp       1.612.083.333   Rp       305.187.856,67   Rp        1.306.895.476,66   Rp      31.986.325.251,29  

30/06/2006  Rp       1.612.083.333   Rp       293.207.981,47   Rp        1.318.875.351,86   Rp      30.667.449.899,43  

30/07/2006  Rp       1.612.083.333   Rp       281.118.290,74   Rp        1.330.965.042,59   Rp      29.336.484.856,84  

31/08/2006  Rp       1.612.083.333   Rp       268.917.777,85   Rp        1.343.165.555,48   Rp      27.993.319.301,36  

30/09/2006  Rp       1.612.083.333   Rp       256.605.426,93   Rp        1.355.477.906,40   Rp      26.637.841.394,96  

30/10/2006  Rp       1.612.083.333   Rp       244.180.212,79   Rp        1.367.903.120,55   Rp      25.269.938.274,41  

30/11/2006  Rp       1.612.083.333   Rp       231.641.100,85   Rp        1.380.442.232,48   Rp      23.889.496.041,93  

30/12/2006  Rp       1.612.083.333   Rp       218.987.047,05   Rp        1.393.096.286,28   Rp      22.496.399.755,64  

31/01/2007  Rp       1.612.083.333   Rp       206.216.997,76   Rp        1.405.866.335,57   Rp      21.090.533.420,07  

28/02/2007  Rp       1.612.083.333   Rp       193.329.889,68   Rp        1.418.753.443,65   Rp      19.671.779.976,42  

31/03/2007  Rp       1.612.083.333   Rp       180.324.649,78   Rp        1.431.758.683,55   Rp      18.240.021.292,87  

30/04/2007  Rp       1.612.083.333   Rp       167.200.195,18   Rp        1.444.883.138,15   Rp      16.795.138.154,72  

31/05/2007  Rp       1.612.083.333   Rp       153.955.433,08   Rp        1.458.127.900,25   Rp      15.337.010.254,47  

30/06/2007  Rp       1.612.083.333   Rp       140.589.260,67   Rp        1.471.494.072,67   Rp      13.865.516.181,81  

30/07/2007  Rp       1.612.083.333   Rp       127.100.565,00   Rp        1.484.982.768,33   Rp      12.380.533.413,47  

31/08/2007  Rp       1.612.083.333   Rp       113.488.222,96   Rp        1.498.595.110,38   Rp      10.881.938.303,10  

30/09/2007  Rp       1.612.083.333   Rp         99.751.101,11   Rp        1.512.332.232,22   Rp        9.369.606.070,88  

31/10/2007  Rp       1.612.083.333   Rp         85.888.055,65   Rp        1.526.195.277,68   Rp        7.843.410.793,19  

30/11/2007  Rp       1.612.083.333   Rp         71.897.932,27   Rp        1.540.185.401,06   Rp        6.303.225.392,13  

31/12/2007  Rp       1.612.083.333   Rp         57.779.566,09   Rp        1.554.303.767,24   Rp        4.748.921.624,89  

31/01/2008  Rp       1.612.083.333   Rp         43.531.781,56   Rp        1.568.551.551,77   Rp        3.180.370.073,12  

28/02/2008  Rp       1.612.083.333   Rp         29.153.392,34   Rp        1.582.929.941,00   Rp        1.597.440.132,12  

31/03/2008  Rp       1.612.083.333   Rp         14.643.201,21   Rp        1.597.440.132,12  -- 

   Rp     38.690.000.000   Rp    4.101.754.852,57   Rp      34.588.245.147,43    

Analisis Penerapan PSAK..., Devanty Safitri, Ak.-Ibs, 2009



 
 

Lampiran 2.2 

Jadwal Amortisasi Lease Liability Kapal Curah TM menurur PT ”X” (baru) 

Tanggal 

Annual Lease 

Payment 

 Interest (1%) on 

Liability  

Reduction of Lease 

Liability 
Lease Liability 

(a)  (b)  (a) - (b)   

         Rp      37.198.678.743,47  

30/04/2008  Rp       1.733.750.000   Rp       340.987.888,48   Rp        1.392.762.111,52   Rp      35.805.916.631,95  

31/05/2008  Rp       1.733.750.000   Rp       328.220.902,46   Rp        1.405.529.097,54   Rp      34.400.387.534,41  

30/06/2008  Rp       1.733.750.000   Rp       315.336.885,73   Rp        1.418.413.114,27   Rp      32.981.974.420,14  

30/07/2008  Rp       1.733.750.000   Rp       302.334.765,52   Rp        1.431.415.234,48   Rp      31.550.559.185,66  

31/08/2008  Rp       1.733.750.000   Rp       289.213.459,20   Rp        1.444.536.540,80   Rp      30.106.022.644,86  

30/09/2008  Rp       1.733.750.000   Rp       275.971.874,24   Rp        1.457.778.125,76   Rp      28.648.244.519,10  

30/10/2008  Rp       1.733.750.000   Rp       262.608.908,09   Rp        1.471.141.091,91   Rp      27.177.103.427,20  

30/11/2008  Rp       1.733.750.000   Rp       249.123.448,08   Rp        1.484.626.551,92   Rp      25.692.476.875,28  

30/12/2008  Rp       1.733.750.000   Rp       235.514.371,36   Rp        1.498.235.628,64   Rp      24.194.241.246,64  

31/01/2009  Rp       1.733.750.000   Rp       221.780.544,76   Rp        1.511.969.455,24   Rp      22.682.271.791,40  

28/02/2009  Rp       1.733.750.000   Rp       207.920.824,75   Rp        1.525.829.175,25   Rp      21.156.442.616,15  

31/03/2009  Rp       1.733.750.000   Rp       193.934.057,31   Rp        1.539.815.942,69   Rp      19.616.626.673,47  

30/04/2009  Rp       1.733.750.000   Rp       179.819.077,84   Rp        1.553.930.922,16   Rp      18.062.695.751,31  

31/05/2009  Rp       1.733.750.000   Rp       165.574.711,05   Rp        1.568.175.288,95   Rp      16.494.520.462,36  

30/06/2009  Rp       1.733.750.000   Rp       151.199.770,90   Rp        1.582.550.229,10   Rp      14.911.970.233,26  

30/07/2009  Rp       1.733.750.000   Rp       136.693.060,47   Rp        1.597.056.939,53   Rp      13.314.913.293,74  

31/08/2009  Rp       1.733.750.000   Rp       122.053.371,86   Rp        1.611.696.628,14   Rp      11.703.216.665,59  

30/09/2009  Rp       1.733.750.000   Rp       107.279.486,10   Rp        1.626.470.513,90   Rp      10.076.746.151,70  

31/10/2009  Rp       1.733.750.000   Rp         92.370.173,06   Rp        1.641.379.826,94   Rp        8.435.366.324,75  

30/11/2009  Rp       1.733.750.000   Rp         77.324.191,31   Rp        1.656.425.808,69   Rp        6.778.940.516,06  

31/12/2009  Rp       1.733.750.000   Rp         62.140.288,06   Rp        1.671.609.711,94   Rp        5.107.330.804,13  

31/01/2010  Rp       1.733.750.000   Rp         46.817.199,04   Rp        1.686.932.800,96   Rp        3.420.398.003,17  

28/02/2010  Rp       1.733.750.000   Rp         31.353.648,36   Rp        1.702.396.351,64   Rp        1.718.001.651,53  

31/03/2010  Rp       1.733.750.000   Rp         15.748.348,47   Rp        1.718.001.651,53  -- 

   Rp     41.610.000.000   Rp    4.411.321.256,53   Rp      37.198.678.743,47    

 

 

Analisis Penerapan PSAK..., Devanty Safitri, Ak.-Ibs, 2009



 
 

Lampiran 3.1 

Nilai Kini Rumah Dinas berdasarkan Ketentuan PSAK No.30 (Revisi 2007) 

Pembayaran 
ke- Tanggal Harga Sewa per bulan 

Disc. Factor 
Present Value 

1% 

  01-Jan-07       
1 31-Jan-07  Rp         548.620.000  0,9909  Rp       543.636.663,91  
2 28-Feb-07  Rp         548.620.000  0,9819  Rp       538.698.593,47  
3 31-Mar-07  Rp         548.620.000  0,9730  Rp       533.805.377,51  
4 30-Apr-07  Rp         548.620.000  0,9642  Rp       528.956.608,60  
5 31-Mei-07  Rp         548.620.000  0,9554  Rp       524.151.883,01  
6 30-Jun-07  Rp         548.620.000  0,9467  Rp       519.390.800,67  
7 31-Jul-07  Rp         548.620.000  0,9381  Rp       514.672.965,15  
8 31-Agust-07  Rp         548.620.000  0,9296  Rp       509.997.983,64  
9 30-Sep-07  Rp         548.620.000  0,9212  Rp       505.365.466,86  
10 31-Okt-07  Rp         548.620.000  0,9128  Rp       500.775.029,09  
11 30-Nop-07  Rp         548.620.000  0,9045  Rp       496.226.288,12  
12 31-Des-07  Rp         548.620.000  0,8963  Rp       491.718.865,19  
13 31-Jan-08  Rp         548.620.000  0,8881  Rp       487.252.384,99  
14 29-Feb-08  Rp         548.620.000  0,8801  Rp       482.826.475,63  
15 31-Mar-08  Rp         548.620.000  0,8721  Rp       478.440.768,58  
16 30-Apr-08  Rp         548.620.000  0,8642  Rp       474.094.898,68  
17 31-Mei-08  Rp         548.620.000  0,8563  Rp       469.788.504,06  
18 30-Jun-08  Rp         548.620.000  0,8485  Rp       465.521.226,15  
19 31-Jul-08  Rp         548.620.000  0,8408  Rp       461.292.709,65  
20 31-Agust-08  Rp         548.620.000  0,8332  Rp       457.102.602,46  
21 30-Sep-08  Rp         548.620.000  0,8256  Rp       452.950.555,70  
22 31-Okt-08  Rp         548.620.000  0,8181  Rp       448.836.223,65  
23 30-Nop-08  Rp         548.620.000  0,8107  Rp       444.759.263,73  
24 31-Des-08  Rp         548.620.000  0,8033  Rp       440.719.336,48  
25 31-Jan-09  Rp         548.620.000  0,7960  Rp       436.716.105,51  
26 28-Feb-09  Rp         548.620.000  0,7888  Rp       432.749.237,50  
27 31-Mar-09  Rp         548.620.000  0,7816  Rp       428.818.402,15  
28 30-Apr-09  Rp         548.620.000  0,7745  Rp       424.923.272,15  
29 31-Mei-09  Rp         548.620.000  0,7675  Rp       421.063.523,19  
30 30-Jun-09  Rp         548.620.000  0,7605  Rp       417.238.833,88  
31 31-Jul-09  Rp         548.620.000  0,7536  Rp       413.448.885,76  
32 31-Agust-09  Rp         548.620.000  0,7468  Rp       409.693.363,26  
33 30-Sep-09  Rp         548.620.000  0,7400  Rp       405.971.953,69  
34 31-Okt-09  Rp         548.620.000  0,7333  Rp       402.284.347,17  

Analisis Penerapan PSAK..., Devanty Safitri, Ak.-Ibs, 2009



 
 

Lampiran 3.2 

Nilai Kini Rumah Dinas berdasarkan Ketentuan PSAK No.30 (Revisi 2007) 

(lanjutan) 

Pembayaran 
ke- 

Tanggal Harga Sewa per bulan 
Disc. Factor 

Present Value 
1% 

35 30-Nop-09  Rp         548.620.000  0,7266  Rp       398.630.236,67  
36 31-Des-09  Rp         548.620.000  0,7200  Rp       395.009.317,92  
37 31-Jan-10  Rp         548.620.000  0,7135  Rp       391.421.289,44  
38 28-Feb-10  Rp         548.620.000  0,7070  Rp       387.865.852,46  
39 31-Mar-10  Rp         548.620.000  0,7006  Rp       384.342.710,94  
40 30-Apr-10  Rp         548.620.000  0,6942  Rp       380.851.571,53  
41 31-Mei-10  Rp         548.620.000  0,6879  Rp       377.392.143,55  
42 30-Jun-10  Rp         548.620.000  0,6816  Rp       373.964.138,94  
43 31-Jul-10  Rp         548.620.000  0,6755  Rp       370.567.272,28  
44 31-Agust-10  Rp         548.620.000  0,6693  Rp       367.201.260,72  
45 30-Sep-10  Rp         548.620.000  0,6632  Rp       363.865.824,00  
46 31-Okt-10  Rp         548.620.000  0,6572  Rp       360.560.684,40  
47 30-Nop-10  Rp         548.620.000  0,6512  Rp       357.285.566,70  
48 31-Des-10  Rp         548.620.000  0,6453  Rp       354.040.198,22  
49 31-Jan-11  Rp         548.620.000  0,6395  Rp       350.824.308,72  
50 28-Feb-11  Rp         548.620.000  0,6337  Rp       347.637.630,44  
51 31-Mar-11  Rp         548.620.000  0,6279  Rp       344.479.898,04  
52 30-Apr-11  Rp         548.620.000  0,6222  Rp       341.350.848,60  
53 31-Mei-11  Rp         548.620.000  0,6165  Rp       338.250.221,57  
54 30-Jun-11  Rp         548.620.000  0,6109  Rp       335.177.758,78  
55 31-Jul-11  Rp         548.620.000  0,6054  Rp       332.133.204,41  
56 31-Agust-11  Rp         548.620.000  0,5999  Rp       329.116.304,94  
57 30-Sep-11  Rp         548.620.000  0,5944  Rp       326.126.809,19  
58 31-Okt-11  Rp         548.620.000  0,5890  Rp       323.164.468,23  

59 30-Nop-11  Rp         548.620.000  0,5837  Rp       320.229.035,41  

60 31-Des-11  Rp         548.620.000  0,5784  Rp       317.320.266,30  

  Net Present Value  Rp  25.232.698.221,68  

Gross Value  Rp  32.917.200.000,00  

 Total Bunga Leasing  Rp    7.684.501.778,32  

Analisis Penerapan PSAK..., Devanty Safitri, Ak.-Ibs, 2009



 
 

Lampiran 4.1 

Jadwal Amortisasi Lease Liability Rumah Dinas menurut PSAK 30 (Revisi 

2007) 

Tanggal 
Annual Lease Payment  Interest (1%) on 

Liability  
Reduction of Lease 

Liability Lease Liability 

(a)  (b)  (a) - (b)   

         Rp  25.232.698.221,68  
31-Jan-07  Rp        548.620.000,00   Rp     231.299.733,70   Rp        317.320.266,30   Rp  24.915.377.955,37  
28-Feb-07  Rp        548.620.000,00   Rp     228.390.964,59   Rp        320.229.035,41   Rp  24.595.148.919,96  
31-Mar-07  Rp        548.620.000,00   Rp     225.455.531,77   Rp        323.164.468,23   Rp  24.271.984.451,73  
30-Apr-07  Rp        548.620.000,00   Rp     222.493.190,81   Rp        326.126.809,19   Rp  23.945.857.642,54  
31-Mei-07  Rp        548.620.000,00   Rp     219.503.695,06   Rp        329.116.304,94   Rp  23.616.741.337,60  
30-Jun-07  Rp        548.620.000,00   Rp     216.486.795,59   Rp        332.133.204,41   Rp  23.284.608.133,19  
31-Jul-07  Rp        548.620.000,00   Rp     213.442.241,22   Rp        335.177.758,78   Rp  22.949.430.374,41  

31-Agust-07  Rp        548.620.000,00   Rp     210.369.778,43   Rp        338.250.221,57   Rp  22.611.180.152,84  
30-Sep-07  Rp        548.620.000,00   Rp     207.269.151,40   Rp        341.350.848,60   Rp  22.269.829.304,24  
31-Okt-07  Rp        548.620.000,00   Rp     204.140.101,96   Rp        344.479.898,04   Rp  21.925.349.406,20  
30-Nop-07  Rp        548.620.000,00   Rp     200.982.369,56   Rp        347.637.630,44   Rp  21.577.711.775,76  
31-Des-07  Rp        548.620.000,00   Rp     197.795.691,28   Rp        350.824.308,72   Rp  21.226.887.467,03  
31-Jan-08  Rp        548.620.000,00   Rp     194.579.801,78   Rp        354.040.198,22   Rp  20.872.847.268,82  
29-Feb-08  Rp        548.620.000,00   Rp     191.334.433,30   Rp        357.285.566,70   Rp  20.515.561.702,11  
31-Mar-08  Rp        548.620.000,00   Rp     188.059.315,60   Rp        360.560.684,40   Rp  20.155.001.017,72  
30-Apr-08  Rp        548.620.000,00   Rp     184.754.176,00   Rp        363.865.824,00   Rp  19.791.135.193,71  
31-Mei-08  Rp        548.620.000,00   Rp     181.418.739,28   Rp        367.201.260,72   Rp  19.423.933.932,99  
30-Jun-08  Rp        548.620.000,00   Rp     178.052.727,72   Rp        370.567.272,28   Rp  19.053.366.660,71  
31-Jul-08  Rp        548.620.000,00   Rp     174.655.861,06   Rp        373.964.138,94   Rp  18.679.402.521,76  

31-Agust-08  Rp        548.620.000,00   Rp     171.227.856,45   Rp        377.392.143,55   Rp  18.302.010.378,21  
30-Sep-08  Rp        548.620.000,00   Rp     167.768.428,47   Rp        380.851.571,53   Rp  17.921.158.806,68  
31-Okt-08  Rp        548.620.000,00   Rp     164.277.289,06   Rp        384.342.710,94   Rp  17.536.816.095,74  
30-Nop-08  Rp        548.620.000,00   Rp     160.754.147,54   Rp        387.865.852,46   Rp  17.148.950.243,28  
31-Des-08  Rp        548.620.000,00   Rp     157.198.710,56   Rp        391.421.289,44   Rp  16.757.528.953,85  
31-Jan-09  Rp        548.620.000,00   Rp     153.610.682,08   Rp        395.009.317,92   Rp  16.362.519.635,92  
28-Feb-09  Rp        548.620.000,00   Rp     149.989.763,33   Rp        398.630.236,67   Rp  15.963.889.399,25  
31-Mar-09  Rp        548.620.000,00   Rp     146.335.652,83   Rp        402.284.347,17   Rp  15.561.605.052,08  
30-Apr-09  Rp        548.620.000,00   Rp     142.648.046,31   Rp        405.971.953,69   Rp  15.155.633.098,39  
31-Mei-09  Rp        548.620.000,00   Rp     138.926.636,74   Rp        409.693.363,26   Rp  14.745.939.735,13  
30-Jun-09  Rp        548.620.000,00   Rp     135.171.114,24   Rp        413.448.885,76   Rp  14.332.490.849,37  
31-Jul-09  Rp        548.620.000,00   Rp     131.381.166,12   Rp        417.238.833,88   Rp  13.915.252.015,48  

31-Agust-09  Rp        548.620.000,00   Rp     127.556.476,81   Rp        421.063.523,19   Rp  13.494.188.492,29  
30-Sep-09  Rp        548.620.000,00   Rp     123.696.727,85   Rp        424.923.272,15   Rp  13.069.265.220,14  
31-Okt-09  Rp        548.620.000,00   Rp     119.801.597,85   Rp        428.818.402,15   Rp  12.640.446.817,99  
30-Nop-09  Rp        548.620.000,00   Rp     115.870.762,50   Rp        432.749.237,50   Rp  12.207.697.580,49  

 

Analisis Penerapan PSAK..., Devanty Safitri, Ak.-Ibs, 2009



 
 

Lampiran 4.2 

Jadwal Amortisasi Lease Liability Rumah Dinas menurut PSAK.30 (Revisi 

2007) (lanjutan) 

Tanggal 
Annual Lease Payment  Interest (1%) on 

Liability  
Reduction of Lease 

Liability Lease Liability 

(a)  (b)  (a) - (b)   

         Rp  25.232.698.221,68  
31-Des-09  Rp        548.620.000,00   Rp     111.903.894,49   Rp        436.716.105,51   Rp  11.770.981.474,98  
31-Jan-10  Rp        548.620.000,00   Rp     107.900.663,52   Rp        440.719.336,48   Rp  11.330.262.138,50  
28-Feb-10  Rp        548.620.000,00   Rp     103.860.736,27   Rp        444.759.263,73   Rp  10.885.502.874,77  
31-Mar-10  Rp        548.620.000,00   Rp       99.783.776,35   Rp        448.836.223,65   Rp  10.436.666.651,12  
30-Apr-10  Rp        548.620.000,00   Rp       95.669.444,30   Rp        452.950.555,70   Rp    9.983.716.095,42  
31-Mei-10  Rp        548.620.000,00   Rp       91.517.397,54   Rp        457.102.602,46   Rp    9.526.613.492,96  
30-Jun-10  Rp        548.620.000,00   Rp       87.327.290,35   Rp        461.292.709,65   Rp    9.065.320.783,31  
31-Jul-10  Rp        548.620.000,00   Rp       83.098.773,85   Rp        465.521.226,15   Rp    8.599.799.557,16  

31-Agust-10  Rp        548.620.000,00   Rp       78.831.495,94   Rp        469.788.504,06   Rp    8.130.011.053,10  
30-Sep-10  Rp        548.620.000,00   Rp       74.525.101,32   Rp        474.094.898,68   Rp    7.655.916.154,42  
31-Okt-10  Rp        548.620.000,00   Rp       70.179.231,42   Rp        478.440.768,58   Rp    7.177.475.385,84  
30-Nop-10  Rp        548.620.000,00   Rp       65.793.524,37   Rp        482.826.475,63   Rp    6.694.648.910,21  
31-Des-10  Rp        548.620.000,00   Rp       61.367.615,01   Rp        487.252.384,99   Rp    6.207.396.525,22  
31-Jan-11  Rp        548.620.000,00   Rp       56.901.134,81   Rp        491.718.865,19   Rp    5.715.677.660,03  
28-Feb-11  Rp        548.620.000,00   Rp       52.393.711,88   Rp        496.226.288,12   Rp    5.219.451.371,92  
31-Mar-11  Rp        548.620.000,00   Rp       47.844.970,91   Rp        500.775.029,09   Rp    4.718.676.342,83  
30-Apr-11  Rp        548.620.000,00   Rp       43.254.533,14   Rp        505.365.466,86   Rp    4.213.310.875,97  
31-Mei-11  Rp        548.620.000,00   Rp       38.622.016,36   Rp        509.997.983,64   Rp    3.703.312.892,33  
30-Jun-11  Rp        548.620.000,00   Rp       33.947.034,85   Rp        514.672.965,15   Rp    3.188.639.927,18  
31-Jul-11  Rp        548.620.000,00   Rp       29.229.199,33   Rp        519.390.800,67   Rp    2.669.249.126,51  

31-Agust-11  Rp        548.620.000,00   Rp       24.468.116,99   Rp        524.151.883,01   Rp    2.145.097.243,50  
30-Sep-11  Rp        548.620.000,00   Rp       19.663.391,40   Rp        528.956.608,60   Rp    1.616.140.634,90  
31-Okt-11  Rp        548.620.000,00   Rp       14.814.622,49   Rp        533.805.377,51   Rp    1.082.335.257,39  
30-Nop-11  Rp        548.620.000,00   Rp         9.921.406,53   Rp        538.698.593,47   Rp       543.636.663,91  

31-Des-11  Rp        548.620.000,00   Rp         4.983.336,09   Rp        543.636.663,91   (0) 

   Rp   32.917.200.000,00          7.684.501.778,32   Rp   25.232.698.221,68    
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Lampiran 5.1 

Neraca Komparatif PT”X” (Konsolidasi) 31 Desember 2008 dan 2007 

(dalam ribuan rupiah) 

Account Name 
31-Des-08 31-Des-07 Increase(Decrease) 

Audited Audited Amount % 

Current assets         
Cash and cash equivalents   3.746.684.082     2.822.280.357      924.403.725  33% 
Short-term investments        89.500.000        117.000.000       (27.500.000) -24% 
Trade receivables- net   1.490.270.960     1.155.465.691      334.805.269  29% 
Other receivables- net        28.669.473          18.606.874        10.062.599  54% 
Inventories- net   1.580.551.957     1.047.871.704      532.680.253  51% 
Advances      123.776.552          78.071.072        45.705.480  59% 
Prepaid expenses        22.125.262          27.191.862         (5.066.600) -19% 
Prepaid taxes          1.843.419           1.424.100            419.319  29% 
Total current assets   7.083.421.705     5.267.911.660   1.815.510.045  34% 
          
Non-current assets         
Restricted cash and cash equivalent          9.860.341          10.725.000           (864.659) -8% 
Other receivables from related parties          9.647.475          11.285.274         (1.637.799) -15% 
Deffered tax assets        75.637.805          24.020.420        51.617.385  215% 
Investment in associates        59.566.321          50.259.261          9.307.060  19% 
Fixed assets- net   3.322.641.865     3.101.865.792      220.776.073  7% 
Deffered charges- net        22.459.610          25.019.865         (2.560.255) -10% 
Other assets        19.728.602          24.140.159         (4.411.557) -18% 
Total non-current assets   3.519.542.019     3.247.315.771      272.226.248  8% 
          

TOTAL ASSETS 
 
10.602.963.724     8.515.227.431   2.087.736.293  25% 

          
Current liabilities         

Short-term bank loans                     -            50.008.391       (50.008.391) 
-

100% 
Trade payables      805.151.609        517.743.502      287.408.107  56% 
Other payables        33.539.157          22.198.859        11.340.298  51% 
Accrued expenses      642.465.418        451.251.897      191.213.521  42% 
Taxes payable      461.088.236        267.167.102      193.921.134  73% 
Sales advances        56.148.537          61.692.241         (5.543.704) -9% 
Current portion of long-term liabilities        93.706.532          75.812.283        17.894.249  24% 
Total current liabilities   2.092.099.489     1.445.874.275      646.225.214  45% 

 

 

Analisis Penerapan PSAK..., Devanty Safitri, Ak.-Ibs, 2009



 
 

Lampiran 5.2 

Neraca Komparatif PT”X” (Konsolidasi) 31 Desember 2008 dan 2007 
(lanjutan) 

(dalam ribuan rupiah) 

Account Name  
31-Des-08 31-Des-07 Increase(Decrease) 
Audited Audited Amount % 

           
Non-current liabilities          
Deferred tax liabilities         18.399.614          56.230.225       (37.830.611) -67% 
Employee benefits liabilities       147.175.089        161.405.773       (14.230.684) -9% 
Long-term liabilities       156.820.567        126.078.167        30.742.400  24% 
Other payables         14.753.898           6.051.953          8.701.945  144% 
Total non-current liabilities       337.149.168        349.766.118       (12.616.950) -4% 
           
TOTAL LIABILITIES    2.429.248.657     1.795.640.393      633.608.264  35% 

         
Minority Interest       104.129.194          92.324.473        11.804.721  13% 

         
Equity          
Share capital       593.152.000        593.152.000                       -  0% 
Additional paid-in capital    1.247.355.440     1.247.355.440                       -  0% 
Treasury   (193.509.881)  -                        
Retained earnings-appropriated       253.338.000        253.338.000                       -  0% 
Retained earnings-inappropriate    6.169.250.314     4.533.417.125   1.635.833.189  36% 
TOTAL EQUITY    8.069.585.873     6.627.262.565   1.442.323.308  22% 

         
TOTAL LIABILITIES AND 
EQUITY  

 
10.602.963.724     8.515.227.431   2.087.736.293  25% 

           
Sumber: PT “X” : Laporan Keuangan 31 Desember 2008 (Audited) 
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