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ABSTRACT 

Nowdays, to minimize cost, a lot of firms use leasing as a way. In this research, the 

researcher is trying to study about the usage of lease accounting according toPSAK 30, 

2011 revision on PT XYZ. 

 

The purpose of this study is to identify weather PT XYZ has applied lease accounting 

according to PSAK 20, 2011 revision properly. The aim of study is also to compare the 

differences in the actual accounting to the standards of accounting on PSAK30, 2011 

revision in PT XYZ 

 

Findings – The findings of the study reveal that leasing clasification, recognition, 

measurement, on over lease accounting according to PSAK 30, 2011 Revision. 

 

Keywords:  Accounting for leasing, Finance Lease, PSAK 30, 2011 revision 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, dunia usaha berkembang dengan sangat cepat, dan membuat    

persaingan yang cukup ketat di dunia usaha.  Hal ini akan mengakibatkan bahwa  

suatu perusahaan akan memerlukan suatu aktiva tetap guna mendukung kegiatan 

operasional perusahaan yang semakin kompleks. Agar perusahaan dapat bertahan 

di dalam persaingan dunia usaha yang cukup ketat, maka perusahaan harus berhati-

hati dalam mengambil suatu keputusan, terutama keputusan yang dapat 

mengakibatkan dampak terhadap posisi keuangan perusahaan. 

Dalam memenuhi kebutuhannya, perusahaan dapat melakukan berbagai 

cara untuk mendapatkan berbagai jenis barang, baik barang tersebut untuk 

kebutuhan produksi maupun barang lainnya yang berkaitan dengan aktivitas 

perusahaan. Namun, dalam permasalahan ini, perusahaan terkadang memiliki 

hambatan untuk mendapatkan barang tersebut, yang salah satunya hambatan dari 

segi financial. 

Terbatasnya sumber dana, untuk memenuhi kebutuhan aktiva dapat 

menjadi suatu permasalahan serius bagi perusahaan yang sangat membutuhkan 

kebutuhan tersebut. Pada hakekatnya perusahaan memerlukan biaya yang cukup 

besar untuk mendapatkan peralatan atau fasilitas lainnya yang sangat dibutuhkan 

oleh perusahaan. Sehingga hal tersebut akan memaksa perusahaan untuk mencari 
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sebuah alternatif lain agar dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan pendanaan untuk mendapat barang kebutuhan. 

Sistem kredit merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalah 

tersebut. Dengan cara melakukan kredit sebuah barang atau dana untuk tanggungan 

biaya yang akan dikeluarkan lebih kecil. Leasing menjadi salah satu alternatif yang 

cukup berperan dalam terealisasinya sistem kredit. Dengan demikian peran leasing 

cukup penting dalam pengembangan sebuah usaha. Oleh karena itu, maka 

perlakuan akuntansi yang terkait dengan leasing merupakan hal yang cukup 

penting bagi perusahaan 

Leasing adalah salah satu metode pembiayaan yang cukup dikenal di 

Indonesia. Di Indonesia leasing baru mulai berkembang sejak dikeluarkannya 

peraturan kegiatan usaha leasing yang sementara masih terbatas dalam bentuk 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan 

Menteri Perdagangan Nomor 122/MK/IV/2/1979, nomor 32/M/SK/1974 dan 

nomor 30/Kbp//I/1974 tertanggal 7 Februari 1974. Leasing adalah salah satu 

alternatif yang sangat relevan bagi perusahaan, baik dari segi pendanaan, 

pengoperasian, fleksibilitas atau bahkan sampai pengaruhnya dalam perbaikan. 

Karena leasing bukan hanya operating lease yaitu sewa menyewa biasa tetapi juga 

capital lease yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi. 

Singkatnya, leasing di bagi menjadi dua kelompok besar yaitu financial 

lease dan operating lease. Jika kontrak lease mensiyalir adanya perpindahan aktiva 

tetap dari lessor ke lessee maka dianggap sebagai financial lease. Dan jika kontrak 

lease digolongkan sebagai perjanjian sewa dan tidak ada perubahan kepemilikan 

maka leasing ini termasuk dalam kategori operating lease. 
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Sedangkan leasing atau sewa guna usaha menurut PSAK No. 30 Revisi 

2011 adalah: 

Sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan kepada lessee hak 

untuk menggunakan suatu aktiva tetap selama periode waktu yang disepakati. 

Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran 

ke lessor. Sewa operasi adalah sewa selain sewa pembiayaan. 

Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial 

seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aktiva tetap. 

Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. 

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai jenis leasing diatas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang leasing dengan judul “Analisa 

Penerapan Akuntansi Leasing Pada PT XYZ Berdasarkan PSAK NO 30 Revisi 

2011”  

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan akuntansi leasing di PT XYZ sebagai pihak lessee?  

2. Bagaimana pengakuan leasing di PT XYZ sebagai pihak lessee? 

3. Bagaimana pengukuran leasing di PT XYZ sebagai pihak lessee? 

4. Bagaimana pengungkapan leasing di PT XYZ sebagai pihak lessee? 

5. Bagaimana perlakuan akuntansi pada akhir masa sewa pada PT. XYZ 

sebagai pihak lessee? 

6. Bagaimana kinerja aset leasing pada PT.XYZ sebagai pihak lessee? 

 

ANALISA PENERAPAN..., INTAN EVANI, Ak.-IBS, 2013



 4 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk menjadikan penelitian ini agar lebih tepat dan akurat, maka 

penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada jenis transaksi,  

metode pencatatannya serta analisis perlakuan akuntansi pada akhir masa sewa 

guna usaha. Penelitian ini membahas satu objek yaitu alat drilling dan hanya 

menggunakan satu kontrak perjanjian sewa pembiayaan karena perusahaan 

tidak memungkinkan memberikan lebih dari satu kontrak sehingga penelitian 

ini hanya menggunakan satu kontrak. Pembatasan ruang lingkup tersebut guna 

menunjang penelitian skripsi “Analisa Penerapan Akuntansi Leasing Pada 

PT XYZ Berdasarkan PSAK NO 30 Revisi 2011” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kebijakan leasing di PT XYZ sebagai lessee 

2. Untuk mengetahui pengakuan leasing di PT XYZ sebagai lessee 

3. Untuk mengetahui pengukuran leasing di PT XYZ sebagai lessee 

4. Untuk mengetahui pengungkapan leasing di PT XYZ sebagai lessee 

5. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada masa akhir sewa pembiyaan pada 

PT. XYZ 

6. Untuk mengetahui kinerja aktiva tetap leasing pada PT XYZ sebagai lessee 

 

ANALISA PENERAPAN..., INTAN EVANI, Ak.-IBS, 2013



 5 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa hasilnya 

akan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wawasan, serta 

pemahaman dan perbandingan antara teori dan praktek yang sebenarnya 

mengenai masalah yang diteliti, yaitu leasing: Analisa Penerapan Akuntansi 

Leasing Di PT XYZ Berdasarkan PSAK NO. 30 Revisi 2011. 

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan 

serta tambahan informasi mengenai metode pencatatan leasing yang benar dan 

sejauh mana control perusahaan terhadap aktiva tetap leasing tersebut. 

3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang akuntansi leasing. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran memgenai penulisan ini, maka dalam 

penulisannya dibagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain: 

A. BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian, 

permasalahan yang ingin penulis teliti, tujuan yang ingin penulis capai dari 

penelitian ini, manfaat dari penelitian ini serta sistematika penulisan dari 

penelitian ini. 
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B. BAB 2 LANDASAN TEORITIS 

Penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul 

penelitian, kerangka pemikiran dari penulis atas penelitian ini dan penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam bab ini. 

 

C. BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Penulis menguraikan objek penelitian yang akan diteliti, jenis data, 

teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis, serta metode digunakan 

dalam penelitian ini. 

 

D. BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum objek yang 

diteliti, hasil analisa, hasil evaluasi dari informasi yang didapatkan, serta data 

yang diperoleh. Penjelasan mengacu pada landasan teori, dan hasil observasi 

yang dilakukan. 

 

E. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini berisi penjelasan tentang kesimpulan dari penelitian 

yang didapatkan dari hasil pembahasan, serta beberapa saran yang 

berhubungan dengan pembahasan masalah. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 
 

2.1  Pengertian Sewa Guna Usaha 

Leasing berasal dari kata lease yang berarti sewa atau secara umum di 

artikan sebagai sewa menyewa. Ikatan akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 

30 mengistilahkan leasing menjadi kegiatan sewa guna usaha dalam Buku Standar 

Akuntansi Keuangan. Kegiatan sewa guna usaha diperkenalkan untuk pertama 

kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 

Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. 

Kep-122/MK/2/1974. No. 32/M/SK/2/1974 clan No. 30/Kpb/I/74 tanggal 7februari 

1974 tentang “Perijinan Usaha leasing”. 

Pengertian sewa guna usaha menurut keputusan Menteri Keuangan No. 

1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan pembiayaan 

dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi 

(finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk 

digunakan oleh lesee selama jangka waktu tertentu berdasarkan jangka waktu 

tertentu bedasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud 

dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha dimana lessee pada masa 

akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha 

berdasarkan nilai sisa yang disepakati, sebaliknya operating lease tidak 

mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. 
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Menurut kieso (2011) mendefinisikan leasing sebagai berikut: 

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

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

time in return for stipulated and generally periodic, cash payment (rent)” 

Dari definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna 

usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa. Objek sewa guna 

usaha adalah barang modal dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga 

berdasarkan nilai sisa. 

 

2.2 Pihak – Pihak yang Terlibat dalam Sewa Guna Usaha 

Secara umum dalam setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya 

melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, dan masing-masing pihak mempunyai 

hak dan kewajibannya. Pihak – pihak yang terlibat dalam suatu transaksi leasing 

tersebut antara lain (Siamat, 2005): 

1. Lessor 

Lessor adalah perusahaan /pihak yang memberikan jasa pembiayaan 

kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lessor dalam finance lease 

bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk 

membiayai penyediaan modal dengan mendapatkan keuntungan, sedangkan 

dalam operating lease bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan 

barang modal serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan 

dan pengoperasian barang modal tersebut. 
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2. Lessee 

Lessee adalah perusahaan /pihak yang memperoleh pembiayaan dalam 

bentuk barang modal dari lessor. 

 

3. Supplier / Pemasok 

Supplier / Pemasok adalah perusahaan/pihak yang menyediakan barang 

untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran tunai oleh lessor. Dalam hal 

mekanisme financial lease. Supplier langsung menyerahkan barang kepada 

lessee tanpa melalui pihak lessor yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya 

dalam operating lease supplier menjual barangnya langsung kepada lessor 

dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak secara 

tunai. 

 

4. Bank / Kreditur 

Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank / kreditur 

tidak telibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun pihak bank 

memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor dimana sumber 

pendanaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini 

tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank untuk memperoleh 

barang-barang yang nantinya akan dijual kepada objek leasing kepada 

lessor/lessee. 
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2.3 Penggolongan perusahaan leasing 

Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan dapat digolongkan ke 

dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu ( Siamat, 2005) : 

1. Independent Leasing Company 

Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri 

leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang 

mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi 

kebutuhan barang modal nasabahnya (lessee). Perusahaan dapat membelinya 

dari berbagai, supplier atau produsen kemudian di-lease kepada pemakai. 

Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing, 

misalnya bank-bank, dapat pula disebut sebagai lessor independen. Banyak 

lembaga keuangan yang bertindak sebagai lessor tidak hanya memberikan 

pembiayaan leasing kepada lessee tetapi juga memberikan pendanaan kepada 

perusahaan leasing. Di samping itu lessor independen dapat pula memberikan 

pembiayaan kepada supplier (manufacturer) yang sering disebut dengan 

vendor program. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 

Independent Lessor 
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2. Captive Lessor 

Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan 

perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat 

terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan 

pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan 

melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. 

Captive lessor ini sering pula disebut dengan twoparty lessor. Pihak 

pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing 

(subsidiary) dan pihak kedua adalah lessee atau pemal:ai barang. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan Gambar berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 

Captive Lessor 

 

3. Lease Broker atau Packager 

Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah leasebroker atau 

packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lessee dengan 

pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. 

Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk 

menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Di samping itu perusahaan 

broker leasing memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing 
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tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Mekanisme 

lease broker  dapat dilihat pada Gambar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 

Lease Broker 

 

2.4  Teknik-teknik Pembiayaan Leasing 

Ada beberapa teknik pembiayaan dalam leasing, yaitu sebagai berikut (Siamat, 

2005) : 

1. Finance lease 

Suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal 

secara sewa guna usaha dengan hak opsi, ini berarti lease pada akhir masa 

kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha 

berdasarkan nilai sisa yang disepakati selama jangka waktu tertentu 

berdasarkan pembayaran secara berkala.  

Dan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa finance lease 

atau kadangkadang pula disebut full pay out leasing adalah suatu bentuk 

pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee di mana: 

a. Lessor sebagai pihak pemilik barang atas objek leasing, di mana objek 

leasing dapat berupa barang bergerak ataupun benda tidak bergerak dan 
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memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang 

tersebut. 

b.  Lessee berkewajiban membayar kepada lessor secara berkala sesuai 

dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui. Jumlah yang dibayar 

tersebut merupakan angsuran atau lease payment yang terdiri atas biaya 

perolehan barang ditambah dengan semua biaya lainnya yang dikeluarkan 

lessor dan tingkat keuntungan atau spread yang diinginkan lessor. 

c. Lessor dalam jangka waktu perjanjian yang disetujui tidak dapat secara 

sepihak mengakhiri masa kontrak atau pemakaian barang tersebut. Risiko 

ekonomis termasuk biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang 

berhubungan dengan barang yang di-lease tersebut ditanggung oleh 

lessee. 

d. Lessee pada akhir periode kontrak memiliki hak opsi untuk membeli 

barang tersebut sesuai dengan nilai sisa atau residual value yang 

disepakati, atau mengembalikan pada lessor, atau memperpanjang masa 

lease sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama. Pembayaran 

berkala pada masa perpanjangan lease tersebut biasanya jauh lebih rendah 

daripada angsuran sebelumnya. 

Finance Lease terbagi dalam dua klasifikasi, yaitu : 

2. Lessee 

Kriteria apabila aktiva tersebut menggunakan metode Finance 

Lease adalah (Kieso, 2011): 

1. Adanya pengalihan kepemilikan aktiva tersebut kepada Lessee 

pada akhir periode lease. 
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Lease mengandung ketentuan yang mengalihkan pemilikan 

sepenuhnya atas harta kepada lessee pada akhir periode lease. 

2. Adanya Opsi pembelian dengan harga murah 

Lease memuat opsi dengan harga murah dibandingkan 

dengan ekspekatasi nilai wajar aktiva sehingga cukup dapat 

dipastikan bahwa harta tersebut akan dibeli oleh lessee pada suatu 

saat. Kriteria ini lebih sulit diterapkan daripada kriteria pertama 

karena karena nilai pasar wajar aktiva yang di lease itu dikemudian 

hari harus di taksir pada tanggal pemrakarsaan lease dan 

dibandingkan dengan harga opsi pembelian guna menentukan 

apakah pembelian dengan harga murah benar-benar sudah 

terkandung di dalamnya. 

3. Jangka waktu dari masa sewa tersebut ≥ 75% dari taksiran 

umur  ekonomis aktiva  yang di lease. 

Periode lease sama dengan atau lebih daripada 75% dari 

taksiran umur ekonomis aktiva lease. Periode lease meliputi periode 

pembaharuan perjanjian lease jika pembaharuan atau perpanjangan 

tampaknya pasti dilakukan. 

4. Nilai kini pembayaran minimum leasing, tidak termasuk bagian 

yang merupakan biaya eksekutori, ≥ 90% dari nilai pasar wajar 

aktiva tetap yang dileasingkan. 

Nilai sekarang pada awal periode lease dari pembayaran 

lease minimum, tidak termasuk biaya eksekutori, sama dengan atau 

lebih 90% dari nilai pasar wajar aktiva. 
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Gambar 2. 4 

Kriteria Kapitalisasi 

Kieso, 2011  

 

Jika salah satu empat kriteria di atas sudah terpenuhi, maka 

pembiayaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam Finance Lease. 

 

3. Lessor 

1. Financial lease untuk Lessor dalam prakteknya dapat dibedakan 

dalam beberapa bentuk transaksi antara lain (Siamat, 2005): 

a. Direct lease  

Transaksi ini juga dikenal dengan nama True lease. Transaksi 

dalam bentuk direct lease merupakan suatu transaksi leasing dimana 

lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak lessee dan 

sekaligus menyewa guna usahakan barang tersebut kepada lessee 

yang bersangkutan. Proses order pembelian dilakukan pihak lessor 

dan semata-mata untuk kebutuhan lessee. 

Segi menonjol yang bisa kita perhatikan dari transaksi ini 

adalah lessee memerlukan suatu barang untuk kepentingan proses 

usahanya. 
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b. Sale and lease back 

Transaksi leasing dalam bentuk sale and lease back ini pada 

prinsipnya adalah pihak lessee sengaja menjual barang modalnya 

kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha 

atas barang tersebut. Lessee dalam hal ini berperan sebagai pihak 

yang menjual barang untuk digunakan selama masa lease yang 

disetujui kedua pihak. Metode leasing ini dimaksudkan untuk 

memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi transaksi leasing 

di sini bersifat refinancing. Transaksi leasing seperti ini banyak 

dilakukan di Indonesia akibat adanya masalah impor barang modal, 

perizinan serta pengoperasian, maupun pembiayaan kembali terhadap 

pinjaman yang telah diperoleh lessee untuk memperoleh barang 

modal yang semula tidak melalui transaksi lease.  

Dengan adanya kendala atau masalah impor barang modal ini 

terutama dalam hal pengenaan bea masuk atau pajak dalam rangka 

pengadaan suatu barang modal, umumnya pihak lessee akan membeli 

lebih dahulu atas nama sendiri barang impor atau eks-impor, 

termasuk membayar bea masuk dan bea impor lainnya. Selanjutnya 

barang tersebut dijual kepada lessor untuk selanjutnya diserahkan 

kembali kepada lessee untuk digunakan sesuai dengan jangka waktu 

yang disetujui dalam kontrak leasing. 
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c. Leverage lease  

Tehnik ini selain melibatkan lessee dan lessor juga melibatkan 

kreditur jangka panjang dalam membiayai suatu objek leasing. Pihak 

kreditur jangka panjang memiliki opsi terbesar dalam membiayai 

transaksi leasing. Kreditur dapat berupa bank / lembaga keuangan 

lainnya. Status kreditur hanya sebagai penyedia dana kepada lessor, 

sedangkan jaminannya adalah objek leasing itu sendiri. 

Perbedaan dengan teknik direct lease adalah terletak pada 

jumlah pembiayaan yang diberikan oleh lessor pada direct lease yaitu 

sebesar 100%, sedangkan pada leverage lease 20%-40%. Oleh karena 

itu lessor bertanggung jawab langsung kepada kreditur sesuai dengan 

jumlah pembiayaan. 

 

d. Cross Border Lease 

Cross border lease merupakan transaksi leasing yang 

dilakukan di luar batas Negara yaitu Negara dimana lessor 

berkedudukan berbeda dengan Negara Lessor.Metode ini merupakan 

hal yang kompleks dan khusus karena melibatkan 2 (dua) Negara 

yang berbeda. 

Transaksi ini mengandung banyak resiko bagi lessor karena 

akan melibatkan mekanisme hukum perpajakan dan masalah-masalah 

lainnya dari masing-masing Negara yang bersangkutan. Untuk 

mengatasi kendala-kendala tersebut biasanya transaksi leasing antar 
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Negara dilakukan oleh afiliasinya / subsidiary perusahaan leasing 

yang bersangkutan. Transaksi biasannya dilakukan dengan cara 

perjanjian penjualan bersyarat yaitu pihak lease diwajibkan membeli 

barang yang dileasekan pada masa akhir kontrak. Cara ini pada 

dasarnya untuk melindungi lessee dari kompleksitas peraturan dan 

ketentuan-ketentuan Negara asing. 

 

2. Operating lease 

Seperti dijelaskan di dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan 

(Siamat, 2005) dalam leasing bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal 

dan selanjutnya di-lease-kan. Berbeda dengan finance lease, dalam operating 

lease jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan 

bunganya. Perbedaan ini disebabkan perusahaan leasing mengharapkan 

keuntungan justru dari penjualan barang modal yang di-lease-kan atau melalui 

beberapa kontrak leasing lainnya. 

Operating lease atau kadang-kadang juga disebut dengan sewa guna 

usaha biasa adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lessee di 

mana: 

a. Lessor sebagai pemilik objek leasing kemudian menyerahkan kepada 

pihak lessee untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek 

daripada umur ekonomis barang modal tersebut. 

b. Lessee atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa 

secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah 
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keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya atau 

disebut juga non full pay out lease. 

c. Lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas 

barang-barang tersebut.  

d. Lessee pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease pada lessor. 

e. Lessee biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-

waktu atau disebut cancellable. 

Kegiatan operating lease di beberapa negara, termasuk Indonesia tidak 

begitu umum dilakukan. Hal ini akibat adanya alasan-alasan tertentu, antara 

lain tidak tersedianya dukungan pasar sekunder atas barang bekas leasing dan 

alasan-alasan teknis lainnya, misalnya diperlukannya tempat atau gudang 

penampungan.  

 

2.5   Komponen-komponen Harga Pada Leasing  

Pembayaran Minimum Leasing. 

Pembayaran ini adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh lessee 

sehubungan dengan property yang dilease. Pembayaran lease minimum 

mencakup hal-hal berikut ini (Laras, 2008) : 

1. Pembayaran Sewa Minimum – pembayaran minimum yang harus 

dilakukan oleh lessee kepada lessor berdasarkan kesepakatan lease. 

Dalam beberapa kasus, pembayaran sewa minimum dapat sama dengan 

pembayaran lease minimum.  

Namun, pembayaran lease minimum dapat juga mencakup nilai residu 

yang dijamin (jika ada), penalty atas kegagalan memperbaharui, atau opsi 
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untuk membeli dengan harga khusus (jika ada), sebagaimana akan 

dijelaskan pada halaman selanjutnya. 

2. Nilai Residu yang Dijamin – nilai residu adalah estimasi nilai wajar 

(pasar) dari property yang dilease pada akhir masa lease. Seringkali lessor 

memindahkan risiko kerugian kepada lessee atau pihak ketiga melalui 

penjaminan atas estimasi nilai residu. Nilai Residu yang Dijamin 

(guaranteed residual value) adalah (1) jumlah tertentu atau yang dapat 

ditentukan di mana lessor memiliki hak untuk meminta lessee membeli 

aktiva atau (2) jumlah  yang dijanjikan oleh penjamin lessee atau pihak 

ketiga untuk diperoleh oleh lessor. Jika tidak dijamin secara penuh, maka 

nilai residu yang tidak dijamin (unguaranteed residual value) merupakan 

estimasi nilai residu eksklusif dari setiap bagian yang dijamin.  

3. Penalti atas Kegagalan Memperbaharui atau Memperpanjang Lease – 

jumlah hutang yang ditanggung lessee jika perjanjian lease menyatakan 

bahwa lease harus diperpanjang atau diperbaharui dan lessee gagal 

melakukannya. 

4. Opsi untuk Membeli dengan Harga Khusus – sebagaimana di indikasikan 

sebelumnya opsi diberikan kepada lessee untuk membeli peralatan pada 

akhir masa lease dengan harga yang ditetapkan jauh di bawah nilai wajar 

yang diharapkan, sehingga pada awal lease pembelian akan terjadi. 

Biaya executor tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai sekarang dari 

pembayaran lease minimum. 

Ilustrasi perhitungan Minimum Lease Payment (Kieso, 2011) : 
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Sebuah perusahaan melakukan sewa guna usaha yang tidak dapat 

dibatalkan. 

a. Inception date : Jan 1,2010 

b. Annual lease payment due at the beginning of each year, beginning 

with Jan 1, 2010 : € 124,798 

c. Residual value (guaranteed by the lessee) : € 50,000 

d. Lease term : 6 years 

e. Economic life  of  leased equipment : 6 years 

f. FV of aktiva tetap at Jan 1, 2010 : €600,000 

g. Lessor’s implicit rate : 12% 

h. Lessee’s incremental borrowing rate : 12% 

Present Value Minimum Lease Payment  

(PV Annuity Due*Rental Payment) + PV*Guarantee RV) 

= (4,6048*€124,798) + (€ 50,000*1/(1+0,12)) 

= €574,670 + €25,332 

= € 600,000 

 

2.6   Keuntungan  Dalam Pembiayaan Leasing  

 Keuntungan dalam pembiayaan leasing(Kieso,2011): 

1. Penghematan modal 

Dengan leasing, lessee mendapatkan dana untuk memperoleh 

peralatan / barang untuk proses produksinya hingga sebesar 100% dari 

harga barang tersebut. Dengan demikian lessee bisa memanfaatkan modal 
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yang sudah ada untuk keperluan lain misalnya membiayai proyek-proyek 

lainnya sebagai cadangan untuk pembiayaan lainnya. 

2. Terhindar dari resiko keusangan 

Apabila lease merasa bahwa barang modal yang digunakan sudah 

tidak sesuai lagi dengan teknologi maupun kemampuan yang diharapkan, 

maka lease berhak untuk tidak menggunakan hak opsinya untuk tidak 

membeli barang modal tersebut dimasa lease. 

3. Fleksibel pembiayaan. 

Leasing sering fleksibel karena dalam perjanjian leasing ada 

pengurangan batasan-batasan daripada perjanjian kredit, yaitu: 

a. Adanya pilihan bagi perusahaan untuk menggunakan hak opsi 

atau akan memperpanjang kembali kontrak leasing tersebut. 

b. Apakah lessee akan melakukan pembayaraan di muka atau 

dibelakang periode. 

c. Lessee juga dapat merundingkan besarnya uang jaminan yang 

dibayarkan lessee pada awal kontrak 

d. Kebijaksanaan lainnya adalah penentuan jangka waktu 

pembayaraan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 

 

4. Perlindungan terhadap inflasi 

Leasing dapat memberikan perlindungan terhadap resiko inflasi 

yang sulit diramalkan dan dikontrol. Apabila tahun-tahun berikutnya 

setelah kontrak leasing dilaksanakan , khususnya apabila leasing dengan 

tingkat suku bunga yang tetap maka lessee membayar dengan jumlah tetap 
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atas sisa kewajibannya yang berasal dari pelunasan pembelian di masa 

lalu. 

5. Adanya hak opsi bagi lease pada masa akhir lease 

Jika harga opsi yang telah ditetapkan diperkirakan jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan harga / nilai pasar wajar pada tanggal pemanfaatan 

opsi pembelian maka dalam hal ini sudah tersirat opsi pembelian dengan 

harga murah. 

6. Sumber pembiayaan alternatif 

Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan 

tanpa menggangu fasilitas kredit yang telah dimilik. Dari segi jaminan, 

leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan. 

7. Off balance sheet 

Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi 

leasing dalam neraca yang dapat memberi daya tarik tersendiri kepada 

lessee karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti prosedur 

pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena mungkin 

masalah dalam batas kewenangan direksi. Dengan demikian keputusan 

secara cepat dan tepat dapat lebih mudah dilakukan oleh direksi. 

8. Arus dana 

Keluwesan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam 

perencanaan arus kas dana karena pengaturan ini akan mempunyai 

dampak yang berarti terhadap pendapatan lessee.(Siamat, 2005) 

9. Perlindungan akibat kemajuan teknologi 
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Dengan memanfaatkan leasing, lessee dapat terhindar dari 

kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan 

model dan teknologi yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan 

teknologi. 

10. Persyaratan yang kurang ketat 

Perjanjian leasing umumnya tidak sekaku dan seketat dalam 

proses pemberiaan kredit bank meskipun lessor dalam hal ini tetap 

mempertimbangkan faktor resikonya. Biasanya dilakukan penetapan harga 

dari suatu kontrak dengan penyesuaian atas keuntungan yang 

dikehendaki.(Siamat, 2005) 

2.7 Pengakuan, Pengukuran Serta Pengungkapan dari Sisi Lessee 

1.  Finance Lease 

Untuk menentukan aktiva tersebut finance lease terdapat kriteria 

kapitalisasi, yaitu:  

- Adanya pengalihan kepemilikan aktiva tersebut kepada Lessee pada akhir 

periode lease. 

- Adanya Opsi pembelian dengan harga murah 

- Jangka waktu dari masa sewa tersebut ≥ 75% dari taksiran umur  

ekonomis aktiva  yang di lease. 

- Nilai kini pembayaran lease minimum, tidak termasuk bagian yang 

merupakan biaya eksekutori, ≥ 90% dari nilai pasar wajar aktiva tetap 

yang di lease. 

Berikut ilustrasi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sesuai 

dengan kriteria kapitalisasi. 
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Ilustrasi Soal 1 

Pengakuan Dan Pengukuran Awal Dan Masa Sewa Pembiayaan 

1. Ilustrasi Sewa Guna Pembiayaan  (Umum) 

Sebuah perusahaan menyewagunausaha peralatan dari sebuah 

perusahaan leasing dengan persyaratan sebagai berikut: 

(a) Periode sewa guna usaha 5 tahun, dimulai 1 Januari 2012. Tidak 

dapat dibatalkan, jumlah sewa guna usaha pertahun dibayar dimuka 

sebesar $25,981. 

(b) Perkiraan umur ekonomis peralatan 5 tahun dengan nilai wajar 

$100,000 

(c) Executory Cost $2,000 

(d) Nilai sisa peralatan yang diharapkan pada akhir periode sewa guna 

usaha: tidak ada. 

(e) Pada akhir masa sewa pembiayaan perusahaan membeli peralatan 

sebesar $ 5,000 dengan dan estimasi nilai aktiva tetap berubah dari 5 

tahun menjadi 7 tahun. 

 

Ilustrasi jawaban 

1. Pengakuan dan Pengukuran Aktiva tetap Lease pada 1 Januari 2012 

Pada awal masa sewa, lease mengakui sewa pembiayaan 

sebagai aktiva tetap dan laibilitas dalam laporan posisi keuangan 

sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari 

pembayaraan sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai 

wajar  Penilaian ditentukan pada awal kontrak sewa. Biaya langsung 

awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang 
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diakui sebagai aktiva tetap. Biaya langsung awal umumnya tejadi 

sehubungan dengan aktivitas sewa tertentu, seperti aktivitas negosiasi 

dan pemastian pelaksanaan sewa. Biaya – biaya yang dapat 

diatribusikan secara langsung kepada akivitas lessee untuk suatu 

suatu sewa pembiayaan ditambahkan ke jumlah yang diakui sebagai 

aktiva tetap. (PSAK NO. 30 Revisi 2011; paragraph 19) 

 

Leased Equipment under Finance 

Lease 

      $ 100,000  

           Leased Liability  $ 100,000 

 

2. Pembayaran Sewa Guna Usaha Pertama pada 1 Januari 2012 

Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang 

merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan beban 

keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. (PSAK 

NO. 30 Revisi 2011; paragraf 24) 

 

Property tax Expense $ 2,000  

Lease Liability $23,981  

          Cash  $25,981 
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3. Pengakuan Accrued Interest pada saat Akhir Tahun 2012 

 

Interest Expense $ 7,601  

       Interest Payable  $ 7,601 

 

 

4. Pengukuran dan Pengakuan Awal Depresiasi Aktiva tetap pada Akhir Tahun 

2012 

Suatu sewa pembiayaan menimbulkan beban penyusutan 

untuk aktiva tetap yang dapat disusutkan dan beban keuangan dalam 

setiap periode akuntansi. Kebijakan penyusutan untuk aktiva tetap 

sewaan konsisten dengan aktiva tetap yang dimiliki sendiri, dan 

penghitungan penyusutan yang diakui berdasarkan PSAK 16 (revisi 

2011) : Aset Tetap dan PSAK 19 (revisi 2010) : Aset Tak berwujud. 

(PSAK NO. 30 Revisi 2011; paragraf 26). 

Di dalam PSAK 30 (revisi 2011) juga menyebutkan bahwa 

jika terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan 

mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, perkiraan masa 

penggunaan aset adalah umur manfaat aset tersebut. Jika tidak, maka 

aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa 

sewa dan umur manfaat aset sewaan. 

 

Depreciation Expense – Finance 

Leases 

$ 20,000  

       Accumulated Depreciation –  $ 20,000 
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Finance Leases 

*($ 100,000/5) 

Untuk tahun berikutnya perusahaan hanya perlu melakukan 

pencatatan sebagai berikut: 

5. Pembayaran Sewa Guna Usaha Kedua pada 1 Januari 2013 

Property Tax Expense $ 20,000  

Interest Payable $7,601   

Lease Liability $16,380  

           Cash  $25,981 

 

6. Pengukuran Dan Pengakuan Depresiasi Aktiva tetap pada Akhir Tahun 2013 

Depreciation Expense – Finance 

Lease 

$ 20,000  

      Accumulated Depreciation –       

Finance Lease 

 $ 20,000 

*($ 100,000/5) 

7. Pengakuan dan Pengukuran Setelah  Sewa Pembiayaan 

Bedasarkan ilustrasi diatas pada akhir masa sewa pembiayaan 

perusahaan membeli aktiva tetap seharga $ 5,000 dan estimasi masa 

manfaat aktiva tetap berubah dari 5 tahun menjadi 7 tahun. 

8. Pengakuan dan Pengukuran Aktiva tetap Akhir Masa Sewa Pembiayaan 

Equipment ($100,000 + $5,000) $ 105,000  

Accumulated Depreciation – 

Finance Lease 

$ 100,000  

        Leased Equipment under  $ 100,000 
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FinanceLease 

        Accumulated Depreciation -      

Equipment 

 $ 100,000 

         Cash  $ 5,000 

Ilustasi soal 2  

1. Pengakuan dan Pengakuan Finance Lease Kasus Tertentu 

a. Finance Lease with Guaranteed Residual Value 

Lessee mencatat nilai minimum lease payment. Hal ini akan 

berdampak pada nilai kapitalisasi dari aktiva tetap tersebut. 

Dampaknya adalah nilai dari residual value tersebut akan sebagai 

penambah dalam nilai lease payment pada akhir masa leasing yang 

akan dibayar untuk aktiva tetap tersebut. (Kieso, 2011) 

1. Ilustrasi soal sama dengan di atas, dengan  tambahan informasi 

bahwa ada Residual Value senilai $ 5,000 dan dengan amsa sewa 

5 tahun serta ROI sebesar 10%. 

 

Computation of Lease Payment (10% ROI) 

Annuity-Due Basis, Including Residual Value 

 

Fair Value of leased aktiva tetap to lessor 

Less : PV of Residual Value ($5,000*0,62092) 

 

Amount to be recovered by lessor through lease 

payments 

 

  $100,000 

        3,104.60 

 

  $ 96,895.40 

 

  $ 23,237.09 
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Five Periodic lease payment ($96,895.40/4,16986) 

Minimum Lease payment = ([$ 23,237.09*5] + $ 5,000) = $ 121,185.45 

 

Capitalized Amount (10% rate) 

Annuity due bassis, Including guaranteed 

Residual Value 

 

PV of five annual rental payment ($ 

23,237.09*4,16986) 

PV of guaranteed RV due 5years after inception 

($,000*0,62092) 

 

Lessee’s Capitalized Amount 

  

  $    96,895.40 

 

   $    3,104.60 

 

    $100,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 

Lease Amortization Schedule (Kieso 2011) 
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1. Pengakuan dan Pengukuran Aktiva tetap Lease pada 1 Januari 2012 

Leased Equipment under Finance 

Lease 

$ 100,000  

        Leased Liability  $ 100,000 

 

2. Pembayaran Sewa Guna Usaha Pertama pada 1 Januari 2012 

Property tax Expense $ 2,000  

Lease Liability $23,237.09  

         Cash  $25,237.09 

 

3. Pengakuan Accrued Interest pada saat Akhir Tahun 2012 

Interest Expense $ 7,676.29  

         Interest Payable  $ 7,676.29 

 

4. Pengukuran dan Pengakuan Depresiasi Aktiva tetap pada Akhir Tahun 2012 

Depreciation Expense – Finance 

Lease 

$ 19,000*  

         Accumulated Depreciation – 

Finance Lease 

 $ 19,000* 

*([$100,000-$5,000] / 5years) 

 

5. Pembayaran Sewa Guna Usaha Kedua pada 1 Januari 2013 

Property Tax Expense $ 20,000  

Interest Payable $7,601   
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Lease Liability $16,380  

       Cash  $25,981 

 

b. Unguaranteed Residual Value 

Sama seperti leasing tanpa residual value. Hal ini akan 

berdampak pada metode perhitungan minimum lease payment dan 

kapitalisasi aktiva tetap yang di sewa guna usaha dan hutang sewa 

guna usaha. 

Capitalized Amount (10%  Rate) 

Annuity due bassis, Including UnGuaranteed Rv 

 

PV of annual Rental Payments 

($23,237.09*4,16986) 

Unguaranteed RV of $5,000 (not capitalized by 

lessee) 

Lessee Capitalized Amount 

  $ 96,895.40 

 

           0 

 

  $ 96,895.40 

 

1. Pengakuan dan Pengukuran Aktiva tetap Lease Pada 1 Januari 2012 

Leased Equipment under 

Finance Lease 

$ 96,895.40*  

            Leased Liability  $ 96,895.40* 

*($23,237.09*4,16986) 
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2. Pembayaran Sewa Guna Usaha Pertama pada 1 Januari 2012 

Property tax Expense $ 2,000  

Lease Liability $23,237.09  

          Cash  $25,237.09 

3. Pengakuan Accrued Interest pada saat Akhir Tahun 2012 

Interest Expense $ 7,365.83  

      Interest Payable  $ 7,365.83 

4. Pengukuran dan Pengakuan Depresiasi Aktiva tetap pada Akhir Tahun 2012 

Depreciation Expense – 

Finance Lease 

$ 19,379.08*  

       Accumulated Depreciation 

– Finance Lease 

 $ 19,379.08* 

*($96,895.40/5years) 

 

5. Pembayaran Sewa Guna Usaha Kedua pada 1 Januari 2013 

Property Tax Expense $ 20,000  

Interest Payable $7,601   

Lease Liability $16,380  

        Cash  $25,981 

 

a. Bargain Purchase Option 

Bargain Purchase Option mengizinkan lessee untuk membeli 

aktiva tetap yang di sewa guna usaha dengan nilai perkiraan wajar 

dari aktiva tetap tersebut. Jika bargain purchase option terjadi, maka 
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lessee harus menambah present value dari minimum lease payment 

dari present value harga opsi. 

Sebuah perusahaan melakukan sewa guna usaha yang tidak 

dapat dibatalkan. 

c. Inception date : Mei 1,2010 

d. Annual lease payment due at the beginning of each year, 

beginning with Mei 1, 2010 : € 18,829.49 

e. Bargain Purchase Option Price at end of lease term : €4,000 

f. Lease term : 5 years 

g. Economic life  of  leased equipment : 10 years 

h. Lessor’s cost : €65,000 

i. FV of aktiva tetap at Mei 1, 2010 : €81,000 

j. Lessor’s implicit rate : 10% 

k. Lessee’s incremental borrowing rate : 10% 

Asumsi lessee menanggung semua executor cost 

1. Pengukuran dari sewa guna usaha: 

€18,829.49  Annual rental payment 

X   4.16986  PV of annuity due of 1 for n = 5, I = 10% 

€78,516.34  PV of periodic rental payments 

 

2. €  4,000.00  Bargain-purchase option 

   X  .62092  PV of 1 for n = 5, i = 10% 

€  2,483.68  PV of bargain-purchase option 
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3. €78,516.34   PV of periodic rental payments 

    +  2,483.68    PV of bargain-purchase option 

€81,000.00*  Lease liability 

1. Pengakuan dan Pengukuran Aktiva tetap Lease pada 1 Mei 2010 

Leased Equipment under 

Finance Lease 

 € 81,000  

         Leased Liability  € 81,000 

2. Pengakuan  Annual Rental Payment 

Lease Liability € 18,829.49  

      Cash  € 18,829.49 

 

3. Pengakuan Accrued Interest 

Interest Expense € 4,144.70*  

        Interest Payable  € 4,144.70* 

*(€6,217.05*8/12) 

 

Kesimpulannya adalah jika finace lease guaranteed residual 

value  dampaknya adalah  nilai dari residual value tersebut akan 

sebagai penambah dalam nilai lease payment pada masa akhir leasing 

untuk aktiva tetap tersebut, sedangkan unguaranteed residual value 

sama seperti leasing tanpa residual value, berdampak pada metode 

perhitungan minimum lease payment dan kapitalisasi aktiva tetap 

yang di sewa guna usaha, bargain purchase option dampaknya adalah  

lease harus menambah present value dari minimum lease payment 

dari present value harga opsi 
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Perbedaan perlakuan akuntansi untuk bargain purchase option 

dan guaranteed residual value adalah terletak pada perhitungan dari 

nilai annual depreciation. Jika guaranteed residual value menghitung 

nilai depresiasi aktiva tetap berdasarkan jangka waktu sewa guna 

usaha, sedangkan bargain purchase option berdasarkan masa 

ekonomis dari aktiva tetap tersebut. 

 

2.7.2 Sewa Operasi 

1. Pengakuan  

Berdasarkan PSAK 30 Revisi 2011, pembayaran sewa dalam sewa 

operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa 

kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola 

waktu dari manfaat aktiva tetap yang dinikmati pengguna.  

Dalam sewa operasi, pembayaran sewa (tidak termasuk biaya jasa 

seperti biaya asuransi dan pemeliharaan) diakui sebagai beban dengan 

dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih 

mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna, 

walaupun pembayaran dilakukan tidak atas dasar tersebut. 

 

2. Pengungkapan 

Berdasarkan PSAK 30 Revisi 2011, pengungkapan, lessee juga 

mengungkapkan hal berikut untuk sewa operasi: 

(a) Total pembayaran sewa minimum di masa depan dalam sewa operasi 

yang tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode berikut : 
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(i) Sampai dengan satu tahun; 

(ii) Lebih dari satu tahun sampai lima tahun; 

(iii) Lebih dari lima tahun 

(b) Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa-lanjut di 

masa depan dari kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan 

(non-cancellable subleases) pada tanggal pelaporan 

(c) Pembayaran sewa dan sewa-lanjut yang diakui sebagai beban periode 

berjalan, dengan pengungkapan terpisah untuk masing-masing jumlah 

pembayaran minimum sewa, rental kontinjen, dan pembayaran sewa-

lanjut; 

(d) Penjelasan umum perjanjian sewa lessee yang signifikan, yang 

meliputi, namun tidak terbatas pada : 

(i) Dasar penentuan utang rental kontinjen; 

(ii) Eksistensi dan persyaratan untuk memperbarui kembali 

perjanjian sewa atau adanya opsi pembelian dan klausul 

eskalasi; dan 

(iii) Pembatasan yang ada dalam perjanjian sewa, seperti 

pembatasan dividen, utang tambahan, dan sewa lanjutan. 

Ilustrasi jurnal untuk operating lease adalah sebagai berikut. 

Rent Expense xxx  

      Cash  xxx 
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2.8  Kinerja Aktiva tetap 

Untuk menentukan jenis leasing yang akan digunakan, sebaiknya 

perusahaan melakukan analisa terlebih dahulu atas aktiva yang diperoleh dan 

sejauh mana manfaatnya bagi perusahaan. 

 

A. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif 

perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada 

perusahaan. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat 

penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio – rasio aktivitas 

menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara 

penjualan dan berbagai unsur aktiva misalnya persediaan, aktiva tetap dan 

aktiva lainnya. Riadi (2012) dalam kajianpustaka.com 

B. Jenis-Jenis Rasio Aktivitas 

Jenis – jenis rasio aktivitas yang terkait dengan leasing adalah ( 

Subramanyam, 2010) : 

1. Total Aktiva tetap Turn Over (Perputaran Aktiva) 

Total aktiva tetap turn over merupakan perbandingan antara 

penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan dimana rasio ini 

menggambarkan kecepatan perputarannya total aktiva dalam satu 

periode tertentu. 

Total aktiva tetap turn over merupakan rasio yang 

menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Jadi 

semakin besar rasio ini semakin baik yang berarti bahwa aktiva dapat 
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Total Aktiva

Penjualan
Total asssets turn over = 

lebih cepat berputar dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisien 

penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. 

Dengan kata lain jumlah aktiva tetap yang sama dapat memperbesar 

volume penjualan apabila aktiva tetap turn overnya ditingkatkan atau 

diperbesar. 

Total aktiva tetaps turn over ini penting bagi para kreditur dan 

pemilik perusahaan, tapi akan lebih penting lagi bagi manajemen 

perusahaan, karena hal ini akan menunjukkan efisien tidaknya 

penggunaan seluruh aktiva dalam perusahaan. 

Persamaan2. 1 Rasio total aktiva tetap turn over 

  

 

2. Rasio Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Aktiva tetaps Turnover) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara penjualan dengan 

aktiva tetap. Fixed aktiva tetaps turn over mengukur efektivitas 

penggunaan dana yang tertanam pada harta tetap seperti pabrik dan 

peralatan, dalam rangka menghasilkan penjualan, atau berapa rupiah 

penjualan bersih yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan 

pada aktiva tetap .Sawir ( 2003:17) dalam kajianpustaka.com. 

Rasio ini berguna untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan 

menggunakan aktivanya secara efektif untuk meningkatkan 

pendapatan. Kalau perputarannya lambat (rendah), kemungkinan 

terdapat kapasitas terlalu besar atau ada banyak aktiva tetap namun 

kurang bermanfaat, atau mungkin disebabkan hal-hal lain seperti 
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Penjualan

Aktiva tetap
Perputaran aktiva tetap = 

investasi pada aktiva tetap yang berlebihan dibandingkan dengan nilai 

output yang akan diperoleh. Jadi semakin tinggi rasio ini berarti 

semakin efektif penggunaan aktiva tetap tersebut 

Persamaan2. 2 Perputaran aktiva tetap 

 

 

2.9  Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Devanty (2009) , membahas penerapan 

PSAK 30 yang dilihat dari sisi leasse. Hasil penelitian mengungkapkan adanya 

ketidaksesuaian klasifikasi jenis transaksi leasing dengan PSAK 30 (Revisi 2007), 

perlakuan akuntansi pada PT. X belum sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2007), 

serta dampak terhadap laporan keuangan setelah penerapan PSAK 30 (Revisi 

2007) yaitu mempengaruhi likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Aset, hutang 

dan beban dicatat dengan nilai yang lebih tinggi oleh PT. X  dibandingkan dengan 

ketentuan PSAK 30 (Revisi 2007). 
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Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

No Tahun Nama Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 

 

2008 Devanty Safitri Analisis 

Penerapan 

PSAK No. 30 

(Revisi 2007) 

Tentang Sewa 

Guna Usaha 

pada PT. X 

a. Untuk 

mengetahui 

apakah klasifikasi 

sewa guna usaha 

PT. X sudah 

sesuai dengan 

PSAK 30 (Revisi 

2007) 

b. Untuk 

mengetahui 

apakah perlakuan 

akuntansi PT. X 

sudah sesuai 

dengan PSAK 30 

(Revisi 2007) 

c. Untuk 

mengetahui 

dampak pada 

laporan keuangan 

setelah 

melakukan 

d. Adanya 

ketidaksesuaian 

klasifikasi leasing 

khususnya kapal 

curah dengan 

PSAK 30 (Revisi 

2007) 

e. Perlakuan 

akuntansi pada 

PT. X belum 

sesuai dengan 

PSAK 30 (Revisi 

2007) 

f. Dampak terhadap 

laporan keuangan 

setelah penerapan 

PSAK 30 (Revisi 

2007) 

mempengaruhi 

likuiditas, 

profitabilitas, dan 
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No Tahun Nama Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

penerapan PSAK 

30 (Revisi 2007) 

solvabilitas. Aset, 

hutang, dan beban 

dicatat dengan 

nilai yang lebih 

tinggi oleh PT”X” 

dibandingkan 

dengan ketentuan 

PSAK 30. 

(Sumber : diolah oleh penulis)
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2.10  Rerangka Pemikiran 

Rerangka pemikiran yang penulis buat berdasarkan landasan teori digambarkan dalam 

gambar 2.2 Dalam kerangka pemikiran ini penulis menjelaskan mengenai leasing: 

Analisa Penerapan Akuntansi Leasing Pada PT XYZ.Berdasarkan PSAK 30 Revisi 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 6 

Rerangka pemikiran 

 

PT XYZ Perjanjian Leasing Kriteria Kapitalisasi : 

-  Adanya pengalihan kepemilikan aktiva tersebut 
kepada Lessee pada akhir periode lease 

- Adanya Opsi pembelian dengan harga murah 

- Jangka waktu dari masa sewa tersebut ≥ 75% 

dari taksiran umur  ekonomis aktiva  yang di lease 

- Nilai kini pembayaran lease minimum, tidak 

termasuk bagian yang merupakan biaya 

eksekutori, ≥ 90% dari nilai pasar wajar aktiva 

tetap yang di lease. 

 

Finance Lease Operating Lease 

Pengakuan, pengukuran, 

penyajian, pengungkapan 

PSAK NO. 30 

Aktual 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

1. Gambaran Objek Penelitian 

PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor 

pertambangan batubara . PT XYZ didirikan pada tahun 1991, di samarinda 

seberang, samarinda, Kalimantan Timur. PT XYZ dalam kiprahnya sebagai 

kontraktor pertambangan batu bara, saat ini lebih berkonsentrasi pada konsesi-

konsesi yang terletak di Propinsi Kalimantan timur, khususnya di Kabupaten 

Kutai Karta Negara. Dengan demikian, PT XYZ dapat lebih berkonsentrasi 

dalam melakukan pengawasan yang lebih fokus dan tetap menjaga kualitas 

pekerjaan pada titik “Customer Satisfaction”. Saat ini PT XYZ memiliki fleet 

penambangan yang baik dan dapat diandalkan dengan kapasitas unit-unitnya 

dari menengah (Middle Machine) sampai Besar (Big Machine, 100 ton keatas). 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada PT. XYZ bersifat studi kasus. Peneliti 

hanya melakukan penelitian pada satu objek dan fokus pada objek tersebut. 

Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi lebih komprehensif. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Sebelum mengumpulkan data, terlebih dahulu diperlukan identifikasi jenis 

data yang diperlukan dalam penelitian ini. Jenis data tersebut adalah:’ 

 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk suatu penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan untuk 

menyelesaikan masalah penelitian (Malhotra, 2005). 

Data primer yang didapat untuk digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari wawancara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan peneliti untuk 

maksud selain untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi (Malhotra, 

2005). 

Data sekunder yang didapat untuk digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari dokumentasi catatan harian akuntansi, perjanjian sewa guna 

usaha pada dan laporan keuangan PT. XYZ dan studi pustaka dari beberapa 

buku dan penelitian ilmiah. 

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan berbagai metode, 

yaitu: 

a) Wawancara 

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan 

informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan 

kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah 
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isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. atau, merupakan proses 

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat 

teknik yang lain sebelumnya.  

Penulis melakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian 

ini dan aspek-aspek pendukungnya seperti kebijakan akuntansi, laporan 

posisi keuangan serta perjanjian leasing sehingga penulis mendapatkan 

data yang valid mengenai objek penelitian. Penulis mewawancarai 

langsung finance and accounting manager sehingga timbal-balik yang 

muncul akan saling menguntungkan. 

b) Studi pustaka 

Selain melalui wawancara, informasi juga dapat diperoleh melalui 

studi kepustakaan dari beberapa buku dan penelitian ilmiah yang telah 

dilakukan terlebih dahulu.  

c) Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang paling akhir adalah dokumentasi. 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan-catatan harian, 

catatan transaksi pemasok dan laporan keuangan yang dimiliki oleh PT. 

XYZ. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan atau memperoleh 

data yang kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kebenaran atas suatu 

masalah. Bentuk penelitian dibagi menjadi dua yakni, penelitian deskriptif dan 

penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif  kualitatif. 
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Natsir  dalam Susanto (2011) menyatakan bahwa metode kualitatif adalah suatu 

metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu 

system pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Berdasarkan penjelasan tentang penelitian deskriptif diatas, penulis 

melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui penerapan standar akuntansi yang 

dilakukan oleh PT. XYZ dan kesesuaian antara standar akuntansi yang digunakan 

dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 30 Revisi 2011 untuk sewa guna usaha 

pada perusahaan tersebut dan dengan melihat dari perjanjian sewa guna usaha dan 

kriteia kapitalisasi untuk aktiva yang di sewa guna usahakan. Apabila terdapat 

ketidaksesuaian antara standar akuntansi yang digunakan oleh PT. XYZ dengan 

PSAK 30 Revisi 2011, penulis akan menginformasikan ketidaksesuaian tersebut 

kepada pemilik perusahaan. Penulis tidak melakukan langkah lebih lanjut berkaitan 

dengan ketidaksesuaian tersebut karena penulis hanya sebatas melihat kesesuaian 

antara standar akuntansi yang digunakan PT. XYZ dengan PSAK 30 Revisi 2011 

saja. 

 Teknik pengolahan data : 

a. Memeriksa kebijakan leasing yang dilakukan oleh PT. XYZ 

b. Memeriksa kontrak  dan kriteria leasing PT ”X”. 

c. Memeriksa tata cara pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aktiva 

tetap sewa guna usaha dalam Laporan Posisi Keuangan. 

d. Membandingkan hasil pengakuan akuntansi leasing, pengukuran 

akuntansi leasing, dan pengungkapan leasing yang dilakukan PT “X” 

dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam PSAK No.30 (Revisi 

2011) serta kinerja aktiva tetap. 
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e. Membuat kesimpulan dari hasil analisis membandingkan 

pengakuan,pengukuran, dan pengungkapan leasing antara aktual dan 

PSAK 30 (Revisi 2011). 
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BAB 4 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Latar Belakang Perusahaan 

PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor 

pertambangan batubara . PT XYZ didirikan pada tahun 1991, di samarinda 

seberang, samarinda, Kalimantan Timur. PT XYZ dalam kiprahnya sebagai 

kontraktor pertambangan batu bara, saat ini lebih berkonsentrasi pada 

konsesi-konsesi yang terletak di Propinsi Kalimantan timur, khususnya di 

Kabupaten Kutai Karta Negara. Dengan demikian, PT XYZ dapat lebih 

berkonsentrasi dalam melakukan pengawasan yang lebih fokus dan tetap 

menjaga kualitas pekerjaan pada titik “Customer Satisfaction”. Saat ini PT 

XYZ memiliki leet penambangan yang baik dan dapat diandalkan dengan 

kapasitas unit-unitnya dari menengah (Middle Machine) sampai Besar (Big 

Machine, 100 ton keatas). 

 

4.2 Kebijakan Akuntansi PT. XYZ 

Beberapa kebijakan akuntansi PT. XYZ yang terkait dengan akuntansi 

leasing adalah sebagai berikut. 

1. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sehingga 

menghasilkan tingkat suku bunga yang periode yang konstan terhadap saldo 

liabilitas 

2. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus 
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3. Jika tidak ada kepastian maka seluruh modal aktiva tetap di bebankan pada 

akhir periode leasing. 

4. Suatu sewa pembiayaan akan menimbulkan beban penyusutan untuk aktiva 

tetap yang dapat disusutkan. 

5. Bagian yang berwenang adalah finance and accounting manager 

 

4.3 Analisa Transaksi Sewa Guna Usaha Pada PT. XYZ 

4.3.1 Perjanjian Sewa Guna Usaha 

Pada tanggal 23 April 2012 Perusahaan menandatangani perjanjian 

sewa guna usaha dengan PT PQR untuk pembiayaan barang modal guna 

menunjang operasional Perusahaan. Berikut adalah adalah table 4.1 yang 

menunjukan klasifikasi sewa pembiayaan Atlas Copco Drilling  menurut 

PSAK 30 Revisi 2011. 

 

4.3.2 Berikut adalah klasifikasi atas aktiva tetap yang di sewa guna usaha dengan 

PSAK 30 Revisi 2011 ditunjukkan pada tabel 4.1 

Tabel 4. 1 

Klasifikasi Atlas Copco Drilling 

  

PSAK 30 Revisi 

2011 

Kriteria 

Kapitalisasi 

Kondisi Lease 

Sesuai Isi Perjanjian 
Kecenderungan 

 

Paragraf 8: 

Suatu sewa 

 

Adanya pengalihan 

kepemilikan aktiva 

 

PT XYZ, 

menanggung seluruh 

 

Financial Lease 
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PSAK 30 Revisi 

2011 

Kriteria 

Kapitalisasi 

Kondisi Lease 

Sesuai Isi Perjanjian 
Kecenderungan 

diklasifikasikan 

sebagai sewa 

pembiayaan jika 

sewa tersebut 

mengalihkan secara 

substasial seluruh 

resiko dan manfaat 

yang terkait dengan 

kepemilikan aset  

 

tersebut kepada 

lessee pada akhir 

periode lease. 

pembayaran hutang, 

dan menanggung 

secara substansial 

segala resiko dan 

manfaat ekonomis 

dari kepemilikan 

aktiva tetap 

Paragraf 10: 

Sewa mengalihkan 

kepemilikan aset ke 

lessee di akhir masa 

sewa 

 

 

 

Lessee memiliki opsi 

untuk membeli aset 

dibawah fair value 

 

 

Adanya pengalihan 

kepemilikan aktiva 

tersebut kepada 

Lessee pada akhir 

periode lease. 

 

 

Adanya opsi 

pembelian dengan 

harga murah 

 

 

PT XYZ 

mendapatkan hak 

kepemilikan atas aset 

apabila semua 

pembayaran sewa 

yang terhutang telah 

dilakukan. 

PT XYZ dapat 

membeli aset pada 

akhir masa sewa 

 

 

Financial Lease 

 

 

 

 

 

 

Financial Lease 
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PSAK 30 Revisi 

2011 

Kriteria 

Kapitalisasi 

Kondisi Lease 

Sesuai Isi Perjanjian 
Kecenderungan 

Masa sewa 

merupakan sebagian 

besar dari umur 

ekonomis aset 

 

 

 

Pada awal sewa PV 

minimum lease 

payment mendekati 

fair value aktiva 

tetap 

 

 

 

Jangka waktu masa 

sewa tersebut 

merupakan 

sebagian besar dari 

umur ekonomis 

aktiva tetap. 

(≥75%) 

 

Nilai kini 

pembayaran lease 

minimum, tidak 

termasuk biaya 

eksekutori, ≥90% 

dari nilai pasar 

wajar aktiva tetap 

yang di lease. 

Masa sewa dari tahun 

Juni 2012 sampai 

dengan Mei 2015 

tahun dan umur 

ekonomis aktiva tetap 

selama 6 tahun. 

 

Fair Value 1 unit 

Atlas Copco Drilling 

USD 989,780 dan PV 

Minimum lease 

Payment adalah 

sebesar USD 

1,052,211.88 

Financial Lease 

 

 

 

 

 

 

Financial Lease 

 

Aset sewa memiliki 

spesifikasi khusus 

dan hanya dapat 

digunakan oleh 

lessee 

Tidak memenuhi 

semua klasifikasi 

yang ada. 

Tidak, aset tersebut 

sudah banyak 

digunakan oleh 

perusahaan tambang 

lainnya. 

 

Operating Lease 
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PSAK 30 Revisi 

2011 

Kriteria 

Kapitalisasi 

Kondisi Lease 

Sesuai Isi Perjanjian 
Kecenderungan 

Paragraf 11: 

Jika Lessee 

membatalkan sewa, 

maka kerugian 

lessor yang 

ditimbulkan akibat 

pembatalan 

ditanggung oleh 

Lessee 

 

 

Keuntungan atau 

kerugian dari 

fluktuasi nilai wajar 

residu menjadi 

beban lessee 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya pengalihan 

kepemilikan aktiva 

tersebut kepada 

lessee akhir 

periode. 

 

 

 

 

 

 

Adanya pengalihan 

kepemilikan aktiva 

tersebut kepada 

lessee akhir 

periode. 

 

 

 

 

 

 

Jika PT XYZ lalai 

dalam melaksanakan 

kewajibannya maka 

PT XYZ 

menanggung semua 

biaya dan ongkos 

secara tunai sesuai 

perjanjian sewa guna 

usaha. 

 

Simpanan jaminan 

merupakan jaminan 

atas ketaatan dan 

kesanggupan PT 

XYZ untuk 

melaksanakan semua 

ketentuan. Simpanan 

Jaminan tidak 

berbunga dan tidak 

dapat diperhitungkan 

dengan pembayaran 

 

Financial Lease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial Lease 
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PSAK 30 Revisi 

2011 

Kriteria 

Kapitalisasi 

Kondisi Lease 

Sesuai Isi Perjanjian 
Kecenderungan 

 

 

 

 

 

 

 

Lessee dapat 

memperpanjang 

masa sewa dengan 

harga di bawah 

harga sewa pasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya opsi 

pembelian dengan 

harga murah. 

sewa guna usaha 

tetapi dapat 

diperhitungkan 

dengan nilai sisa yang 

merupakan harga 

beli. 

 

PT XYZ dapat 

memperpanjang 

waktu sewa guna 

usaha, dengan jangka 

waktu perpanjangan 

berlaku 1 (satu) tahun 

sejak jangka waktu 

sewa guna usaha 

yang pertama 

berakhir. Perjanjian 

tersebut tidak 

mengatur 

perpanjangan sewa di 

bawah harga sewa 

pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

Financial Lease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: PT XYZ) 
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Berdasarkan table 4.1 di atas PT XYZ mengklasifikasikan aktiva 

tetap tersebut kedalam sewa pembiayaan dikarenakan PT XYZ 

menanggung seluruh pembayaran hutang dan menanggung secara 

substansial segala resiko dan manfaat ekonomis dari kepemilikan aset.  

 

4.3.3 Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha Pada PT. XYZ 

Dalam pembahasan ini penulis mencoba untuk menerapkan 

perlakukan akuntansi sewa guna usaha menggunakan klasifikasi sewa 

pembiayaan pada tahun 2012. 

Berdasarkan table 4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Nilai wajar yang didapatkan adalah sebesar USD 989,780. Nilai 

tersebut berdasarkan hasil pengecekan pihak perusahaan atas nilai 

pasar pada tahun 2012. 

b) Nilai sewa aktiva tetap adalah USD 890,802. Pembayaran sewa guna 

usaha dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali selama 3 (tiga) tahun. 

Sehingga pembayaran sewa dilakukan selama 36 (tiga puluh enam) 

kali. 

c) Adanya pembayaran uang muka awal sebesar USD 8,998 

d) Perusahaan melakukan penyusutan terhadap aktiva tetap tersebut 

dengan menggunakan metode penyustan garis lurus selama umur 

ekonomis aktiva tetap tersebut yaitu 8 (delapan) tahun. 

e) Perhitungan bunga atas pembiyaan sebesar 4.4500 % dengan 

menggunakan suku bunga SIBOR (SIBOR 3M + 4 %/ tahun) yang 

akan ditinjau setiap 3 (tiga) bulan sekali. 
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f) Simpanan jaminan sebesar USD 98,978. Dan hak opsi untuk membeli 

aktiva tetap dengan nilai sisa sebesar USD 98,978 atau sebesar nilai 

simpanan jaminan. 

g) Masa sewa guna usaha berlaku mulai 1 Juni 2012 dan berakhir 31 Mei 

2015. 

h) Leasing PT XYZ termasuk ordinary annuity karena pembayaran bunga 

dilakukan pada saat pembayaran awal 

i) Leasing ini merupakan unguaranteed residual value karena nilai residual 

value tidak masuk dalam nilai kapitalisasi. 

  

4.3.4 Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan Sewa Guna Usaha Di PT 

XYZ 

Berdasarkan Tabel 4.1, pada tanggal 15 Mei 2012, perusahaan 

membukukan nilai aset sewa guna usaha sebagai inventaris aset leasing sebesar 

USD 989,780.00 termasuk didalamnya simpanan jaminan sebesar USD 

98,978.00. 

Perhitungan terkait pengakuan awal transaksi  tersebut  adalah  sebagai 

berikut. 

Perhitungan nilai kapitalisasi 

Present value of 3 annual rental payment 

$26,478.72 × 33,64219 *) = $ 890,802 

Unguaranteed of Residal Value $98,978 

(not capitalized by lessee) =  -0- 

Nilai kapitalisasi lessee =  $ 890,802 
*) i= 0.3708% ; n= 36  
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Untuk mengakui jumlah pembayaran sewa yang terbagi menjadi jumlah 

angsuran pokok dan bunga sewa setiap bulannya. PT XYZ menyusun tabel 

amortisasi yang ditunjukan oleh table 4.2 dibawah ini: 

Tabel 4. 2 

Tabel Amortisasi 

No Date 
Annual Lease  

Payment 

interest on 

liability 

Reduction of 

Lease Liability 

Lease 

Liability 

          890802.00 

1 Jun-12 26478.72 3303.39 23175.32815 867626.67 

2 Jul-12 26478.72 3217.45 23261.26999 844365.40 

3 Aug-12 26478.72 3131.19 23347.53053 821017.87 

4 Sep-12 26478.72 3044.61 23434.11096 797583.76 

5 Oct-12 26478.72 2957.71 23521.01245 774062.75 

6 Nov-12 26478.72 2870.48 23608.23621 750454.51 

7 Dec-12 26478.72 2782.94 23695.78341 726758.73 

(Sumber : PT XYZ) 

Berdasarkan tabel amortisasi di atas PT XYZ melakukan pencatatan atas 

angsuran pokok dan hutang bunga setiap bulannya.  

Pada saat awal juga terjadi pembayaran uang muka sebesar USD 8,998 

yang pada saat pengakuan aktiva tetap menjadi penambah dalam sisi lessee yaitu 

USD 890,802 + USD 8,998 = USD 899,800 

Pada saat yang sama juga perusahaan mulai membukukan penyusutan 

dengan menggunakan metode garis lurus selama 8 (delapan) tahun. Sebesar: 
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= USD 899,800.00 / 96 bln (8 tahun masa manfaat aktiva tetap) = USD 9.372,92 

/Bulan. 

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 Perusahaan telah membayar 

hutang sewa termasuk bunga kepada lessor sebesar USD 26,478.72 x 7 Bulan = 

USD 185,351.03. Maka sisa hutang sewa yang belum dibayar sampai dengan 

bulan 31 Desember 2012 adalah sebesar USD 890,802.00  – USD 185,351.03 = 

USD 705,450.97. 

PV Minimum Lease Payment sebesar USD 164,043.27, artinya 

perusahaan telah membayar pokok sebesar USD 164,043.27 sisa dari selisih USD 

185,351.03 dengan 185,531.03 digunakan untuk membayar bunga sebesar USD 

21,307.76  

PV Minimum Lease Payment ini didapat dari total hutang usaha sewa 

guna usaha sebesar USD 890,802.00 yang di Present value kan selama 36 (tiga 

puluh enam) bulan menjadi USD 26,478.72 setiap bulannya. 

 

1) Pencatatan saat terjadinya capital lease pada tanggal kontrak 15 Mei 2012 : 

Dr. Inventaris Aset- Lease aktiva tetap  

(1 Unit Atlas Copco Drilling)  $899,800 

 Cr. Uang muka leasing (1% x USD 899,800)      $8,998 

 Cr. Hutang Usaha           $890,802 

(USD 899,800 – USD 8,998.00) 

(Untuk Mencatat Pengakuan aktiva tetap leasing dan hutang leasing ) 
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Uang muka leasing yang dikreditkan sebesar USD 8,998 bertujuan untuk 

membalik jurnal uang muka yang terjadi pada saat sebelum pengakuan awal 

leasing. Berikut jurnal  ketika uang muka terjadi: 

Dr. Uang muka Leasing  $8,998 

Cr. Bank     $8,998 

2) Pencatatan saat dilakukan pembayaran pertama untuk bulan Juni 2012 : 

Dr. Hutang Usaha $23,175.33 

Dr. Biaya Bunga $3,303.39 

 Cr. Bank   $26,478.72 

3) Pencatatan saat dilakukan pembayaran untuk bulan Juli 2012: 

Dr. Hutang Usaha $23,261.27 

Dr. Biaya Bunga $3,217.45 

 Cr. Bank   $26,478.72 

4) Pencatatan saat dilakukan pembayaran untuk bulan Agustus 2012 : 

Dr. Hutang Usaha $23,347.53 

Dr. Biaya Bunga $3,131,19 

 Cr. Bank   $26,478.72 

5) Pencatatan saat dilakukan pembayaran untuk bulan September 2012: 

Dr. Hutang Usaha $23,434.11 

Dr. Biaya Bunga $3,044.61 

 Cr. Bank   $26,478.72 

6) Pencatatan saat dilakukan pembayaran untuk bulan Oktober 2012: 

Dr. Hutang Usaha $23,521.01 

Dr. Biaya Bunga $2,957.71 
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 Cr. Bank   $26,478.72 

7) Pencatatan saat dilakukan pembayaran untuk bulan November 2012: 

Dr. Hutang Usaha $23,608.24 

Dr. Biaya Bunga $2,870.48 

 Cr. Bank   $26,478.72  

8) Pencatatan saat dilakukan pembayaran untuk bulan Desember: 

Dr. Hutang Usaha $23,695.78 

Dr. Biaya Bunga $2,782.94 

 Cr. Bank   $26,478.72  

9) Pencatatan pada saat bulan Desember 2012 : 

Dr. Biaya Depresiasi $65,610.42*) 

 Cr. Akumulasi Depresiasi   $65,610.42 
*)$ 9,372.92 x 7 

 

4.4 Penyajian 

Berikut ini adalah penyajian dalam laporan keuangan yang terkait dengan 

leasing pada PT XYZ 

  

 

 

      

Aset Tetap 899,800 Hutang Jangka Pendek 291,297.47 

Akumulasi 

Depresiasi -337,425.12 

Hutang jangka Panjang 

 435,461.26 

Net Aktiva 

tetap 

562,374.88 

Total Hutang 

726,758.73 
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4.4  Ilustrasi perlakuan Akuntansi pada Akhir Masa Leasing 

Analisis ilustrasi terhadap perlakuan akuntansi pada akhir masa sewa pada PT 

XYZ jika terjadi perpindahan kepemilikan. Berdasarkan isi perjanjian dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

a. Nilai aktiva tetap adalah USD 899,800. 

b. Depresiasi per tahun adalah USD 899,800 dibagi dengan delapan tahun, 

sebesar USD 112,475 per tahun. 

c. Nilai aktiva tetap  USD 899,800 dikali dengan  38.4373 (Future Value 

Ordinary Annuity), hasilnya USD 34,585,869   

d. Asumsi  rate dan jangka waktu sesuai kontrak leasing 

Aktiva tetap      $ 34,585,869 

Akumulasi Depresiasi     $ 337,425 

Untung dalam  pembelian aktiva tetap leasing  $ 33,924,516 

Aktiva tetap leasing     $899,800 

Kas       $ 98,978 

 

4.5 Tabel Pengungkapan Leasing 

Tabel 4. 3 

PSAK 30 Revisi 2011 

No 
Item Pengungkapan Leasing sesuai PSAK 30 (Revisi 

2011) 
Ya/Tidak 

1 

 

Jumlah neto jumlah tercatat untuk setiap kelompok asset 

pada tanggal pelaporan. 

 

√ 
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2 

 

Rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di 

masa depan pada tanggal pelaporan, dengan nilai kininya. 

Selain itu, entitas mengungkapkan total pembayaran sewa 

minimum di masa depan pada tanggal pelaporan, dan nilai 

kininya, untuk setiap periode berikut: 

(i) Sampai dengan satu tahun; 

(ii) Lebih dari satu tahun sampai lima tahun; 

(iii)Lebih dari lima tahun. 

 

√ 

3 

 

Rental kontinjen yang diakui sebagai beban pada periode 

tersebut. 

 

√ 

4 

 

Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa-

lanjut di masa depan dari kontrak sewa-lanjut yang tidak 

dapat dibatalkan (non-cancellable subleases) pada tanggal 

pelaporan. 

 

√ 

5 

 

Penjelasan umum isi perjanjian sewa yang material, yang 

meliputi, tetapi tidak berbatas pada, hal berikut: 

(i) Dasar penentuan utang rental kontinjen 

(ii) Ada tidaknya klausul-klausul yang berkaitan 

dengan opsi perpanjangan atau pembelian dan 

eskalasi beserta syarat-syaratnya ; dan 

(iii) Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam 

perjanjian sewa, misalnya yang terkait dengan 

dividen, tambahan utang, dan sewa lanjut. 

 

√ 

(Sumber: PSAK 30 Revisi 2011) 

4.6 Pengukuran Kinerja Aset Sewa Guna Usaha Pada PT XYZ 

Setelah menganalisa transaksi sewa guna usaha,maka selanjutnya penelitian 

akan memfokuskan kepada analisa seberapa jauh manfaat aktiva tetap sewa guna 

usaha bagi perusahaan dengan menggunakan Rasio Aktivitas. 

 

 

ANALISA PENERAPAN..., INTAN EVANI, Ak.-IBS, 2013



 63 

1. Ratio Total Aset Turn Over (Perputaran Aktiva) 

Total aktiva tetap turn over merupakan perbandingan antara 

penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan dimana rasio ini 

menggambarkan kecepatan perputarannya total aktiva dalam satu periode 

tertentu. 

Total penjualan dan total aktiva diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan PT XYZ. Perhitungan Total Aset Turn Over diperoleh dari 

pembagian antara total penjualan selama tahun 2012 dan total aktiva selama 

tahun 2012 dengan perhitungan sebagai berikut: 

= Total Penjualan dibagi Total Aktiva 

= USD 172,488,132 / USD 129,596,885 

= 1.33 

Untuk mengetahui bahwa dengan adanya leasing menjadi efektif 

atau tidak, maka rasio perputaran aktiva tetap tahun 2012 harus 

dibandingkan denga tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 ketika belum 

terjadi leasing. Berikut perhitungannya. 

= Total Penjualan dibagi Total Aktiva 

= USD (166,050,966) / USD 80,263,289 

= - 1.44 

Berdasarkan perhitungan diatas menunjukan bahwa perputaran total 

aktiva tahun 2011 mengalami kenaikan di tahun 2012 sebesar 2,77 yang 

didapat dari total perputaran aktiva tahun 2011 dikurangi total perputaran 

aktiva tahun 2012. Hal ini dapat kita lihat bahwa leasing yang dilakukan PT 

XYZ efisien. 

ANALISA PENERAPAN..., INTAN EVANI, Ak.-IBS, 2013



 64 

 

2. Rasio Perputaran Aktiva Tetap 

Rasio ini berguna untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan 

menggunakan aktivanya secara efisien untuk meningkatkan pendapatan. 

Kalau perputarannya lambat (rendah), kemungkinan terdapat kapasitas 

terlalu besar atau ada banyak aktiva tetap namun kurang bermanfaat, atau 

mungkin disebabkan hal-hal lain seperti investasi pada aktiva tetap yang 

berlebihan dibandingkan dengan nilai output yang akan diperoleh. Jadi 

semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan aktiva tetap 

tersebut 

Total penjualan dan total aktiva tetap diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan PT XYZ. Perhitungan Total Fixed Aset Turn Over 

diperoleh dari pembagian antara total penjualan selama tahun 2012 dan 

total aktiva tetap selama tahun 2012 dengan perhitungan sebagai berikut: 

= Total Penjualan dibagi Total Aktiva Tetap 

= USD 172,488,132 / USD 89,181,432 

= 1.93 

Untuk mengetahui bahwa dengan adanya leasing menjadi efisien 

atau tidak, maka rasio perputaran aktiva tetap tahun 2012 harus 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 ketika belum 

terjadi leasing. Berikut perhitungannya. 

= Total Penjualan dibagi Total Aktiva Tetap 

= USD (166.050.966)/ USD 80,263,289 

= - 2.069 
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Berdasarkan perhitungan diatas menunjukan bahwa perputaran total 

aktiva tetap tahun 2011 mengalami kenaikan di tahun 2012 sebesar 3,99 

yang didapat dari total perputaran aktiva tetap tahun 2011 dikurangi total 

perputaran aktiva tetap tahun 2012. Hal ini dapat kita lihat bahwa leasing 

yang dilakukan PT XYZ efisien. Untuk lebih menunjang kesimpulan 

tersebut penulis juga melakukan wawancara terkait dengan sewa guna 

usaha, dapat kita lihat dari kenaikan pendapatan perusahaan yang 

dibandingkan langsung dengan aktivaterkait  ketika terjadi sewa guna 

usaha. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4. 4 

Kinerja Aset 

Ket 2011 2012 ∆ Aktiva 

tetap 

∆ Sales (2011-

2012) 

Aktiva 

tetap- 

milik  

sendiri 

USD 

80,263,289 

USD 

88,281,632 

USD 

8,018,343 

USD 2,574,866 

Aktiva 

tetap- 

Sewa 

Guna 

Usaha 

0 USD 

899,800 

USD 

899,800 

USD 3,862,300 

Total USD 

80,263,289 

USD 

89,181,432 

 USD 6,437,166 
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(sumber: diolah oleh penulis) 

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa dengan  

adanya sewa guna usaha yang terjadi pada tahun 2012 berdampak pada 

kenaikan pendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maka, 

leasing yang ada diperusahaan tersebut efisien. 

 

a. Implikasi Manajerial 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klasifikasi sewa gena usaha dan 

perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh PT XYZ sudah sesuai dengan PSAK 30 

Revisi 2011. Serta dilihat dari kinerja aktiva tetap perusahaan dengan 

dilakukannya leasing, memiliki dampak kenaikan terhadap nilai total perputaran 

aktiva dan nilai total perputaran aktiva tetap yang menyebabkan efisien dari tahun 

sebelumnya serta memiliki dampak kenaikan terhadap pendapatan ketika 

terjadinya sewa guna usaha. Saran yang dapat diberikan penulis terhadap PT 

XYZ adalah agar tetap mempertahankan kinerja yang baik seperti yang sudah 

dilakukan,agar efisiensi yang terjadi dapat dipertahankan. 
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Bab 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan penulis, 

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

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menilai bahwa PT. XYZ 

sudah sesuai dalam melakukan klasifikasi sewa guna usaha berdasarkan 

ketentuan PSAK 30 (Revisi 2011). 

2. Pengakuan akuntansi leasing yang dilakukan PT. XYZ telah sesuai dengan 

PSAK 30 (Revisi 2011). 

3. Pengukuran akuntansi leasing yang dilakukan PT. XYZ telah sesuai dengan 

PSAK 30 (Revisi 2011). 

4. Pengungkapan akuntansi leasing yang dilakukan PT. XYZ telah sesuai 

dengan PSAK 30 (Revisi 2011) 

5. Ilustrasi perlakuan akuntansi pada akhir masa sewa guna usaha  pada PT 

XYZ, adalah terjadi gain pada saat perpindahan kepemilikan karena terjadi 

kenaikan nilai aktiva berdasarkan  nilai future value pada saat tanggal 

terjadinya perpindahan kepemilikan sera adanya kas yang dikeluarjan sesuai 

dengan perjanjian kedua belah pihak yang terdapat di kontrak. 

6. Kinerja aktiva tetap setelah adanya leasing pada PT XYZ efisien karena 

terjadi kenaikan nilai total perputaran aktiva dan nilai total perputaran aktiva 
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tetap 2011 ke tahun 2012 serta terjadi kenaikan pendapatan pada tahun 2012 

dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan terkait dengan adanya sewa guna 

usaha yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2012. 

 

5.2 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. Agar PT. XYZ dapat tetap mempertahankan kinerja perusahaan yang sudah 

baik, dilihat dari perlakuan akuntansi terkait sewa guna usaha telah mengikuti 

standard akuntansi yang berlaku .  

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

(Revisi 2011) dapat menggunakan dua kotrak perjanjian sewa guna usaha 

yang berbeda. Hal itu dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh penulis 

dalam penelitian ini adalah berupa tidak mendapatkan dua jenis kontrak, tetapi 

hanya satu kontrak perjanjian sewa guna usaha. 

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

adanya transaksi leasing pada Kinerja Aset perusahaan. 
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