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Abstract 

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. 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

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. Terbatasnya sumber dana, untuk memenuhi 

kebutuhan aktiva dapat menjadi suatu permasalahan serius bagi perusahaan yang sangat 

membutuhkan kebutuhan tersebut. 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.  

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. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti, 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? 

1.3 Pembatasan Masalah 

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. 

1.4 Tujuan Penelitian 

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 

 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Sewa Guna Usaha 

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. 

2.2 Teknik Pembiayaan Leasing 

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. 

Kriteria apabila aktiva tersebut menggunakan metode Finance Lease adalah (Kieso, 

2011): 

1. Adanya pengalihan kepemilikan aktiva tersebut kepada Lessee pada akhir 

periode lease. 

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. 

2.3 Pengakuan, pengukuran, pengungkapan 

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 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) 

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 



Total Aktiva

Penjualan
Total asssets turn over = 

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. 

Pengungkapan untuk Finance Lease diungkapkan di catatan atas 

laporan keuangan. Disajikan di neraca di bagian aktiva  

2.4 Kinerja Aktiva tetap 

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. 

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 



Penjualan

Aktiva tetap
Perputaran aktiva tetap = 

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. 

Persamaan2. 2 Perputaran aktiva tetap 

 

 

 METODE PENELITIAN 

 3.1 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. 

  Penelitian yang dilakukan pada PT. XYZ bersifat studi kasus. 

Peneliti hanya melakukan penelitian pada satu objek dan fokus pada objek 

tersebut. 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara (interview) 

secara langsung dengan berbagai pihak yang terkait, penelitian kepustakaan (library 

research) dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari berbagai sumber yang 

berhubungan dengan topik pembahasan serta dokumentasi (documentation) yaitu dengan 



cara mengumpulkan catatan-catatan harian, catatan transaksi pemasok dan laporan 

keuangan. 

3.3 Metode Analisis Data 

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 

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. 

e. Membuat kesimpulan dari hasil analisis membandingkan pengakuan,pengukuran, 

dan pengungkapan leasing antara aktual dan PSAK 30 (Revisi 2011). 

 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum 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. 

4.2 Kebijakan Akuntansi 

Klasifikasi Atlas Copco Drilling 

PSAK 30 Revisi 

2011 

Kriteria 

Kapitalisasi 

Kondisi Lease 

Sesuai Isi Perjanjian 
Kecenderungan 

 

Paragraf 8: 

Suatu sewa 

diklasifikasikan 

sebagai sewa 

pembiayaan jika 

sewa tersebut 

mengalihkan secara 

substasial seluruh 

resiko dan manfaat 

yang terkait dengan 

kepemilikan aset  

 

 

Adanya pengalihan 

kepemilikan aktiva 

tersebut kepada 

lessee pada akhir 

periode lease. 

 

PT XYZ, 

menanggung seluruh 

pembayaran hutang, 

dan menanggung 

secara substansial 

segala resiko dan 

manfaat ekonomis 

dari kepemilikan 

aktiva tetap 

 

Financial Lease 

Paragraf 10: 

Sewa mengalihkan 

kepemilikan aset ke 

 

Adanya pengalihan 

kepemilikan aktiva 

 

PT XYZ 

mendapatkan hak 

 

Financial Lease 

 



PSAK 30 Revisi 

2011 

Kriteria 

Kapitalisasi 

Kondisi Lease 

Sesuai Isi Perjanjian 
Kecenderungan 

lessee di akhir masa 

sewa 

 

 

 

Lessee memiliki opsi 

untuk membeli aset 

dibawah fair value 

 

Masa sewa 

merupakan sebagian 

besar dari umur 

ekonomis aset 

 

 

 

Pada awal sewa PV 

minimum lease 

payment mendekati 

fair value aktiva 

tetap 

tersebut kepada 

Lessee pada akhir 

periode lease. 

 

 

Adanya opsi 

pembelian dengan 

harga murah 

 

Jangka waktu masa 

sewa tersebut 

merupakan 

sebagian besar dari 

umur ekonomis 

aktiva tetap. 

(≥75%) 

 

Nilai kini 

pembayaran lease 

minimum, tidak 

termasuk biaya 

kepemilikan atas aset 

apabila semua 

pembayaran sewa 

yang terhutang telah 

dilakukan. 

PT XYZ dapat 

membeli aset pada 

akhir masa sewa 

 

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 

 

 

 

 

 

Financial Lease 

 

 

 

Financial Lease 

 

 

 

 

 

 

Financial Lease 

 



PSAK 30 Revisi 

2011 

Kriteria 

Kapitalisasi 

Kondisi Lease 

Sesuai Isi Perjanjian 
Kecenderungan 

 

 

 

eksekutori, ≥90% 

dari nilai pasar 

wajar aktiva tetap 

yang di lease. 

sebesar USD 

1,052,211.88 

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 

 

Paragraf 11: 

Jika Lessee 

membatalkan sewa, 

maka kerugian 

lessor yang 

ditimbulkan akibat 

pembatalan 

ditanggung oleh 

Lessee 

 

 

 

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. 

 

 

Financial Lease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSAK 30 Revisi 

2011 

Kriteria 

Kapitalisasi 

Kondisi Lease 

Sesuai Isi Perjanjian 
Kecenderungan 

Keuntungan atau 

kerugian dari 

fluktuasi nilai wajar 

residu menjadi 

beban lessee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessee dapat 

memperpanjang 

masa sewa dengan 

 

Adanya pengalihan 

kepemilikan aktiva 

tersebut kepada 

lessee akhir 

periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya opsi 

Simpanan jaminan 

merupakan jaminan 

atas ketaatan dan 

kesanggupan PT 

XYZ untuk 

melaksanakan semua 

ketentuan. Simpanan 

Jaminan tidak 

berbunga dan tidak 

dapat diperhitungkan 

dengan pembayaran 

sewa guna usaha 

tetapi dapat 

diperhitungkan 

dengan nilai sisa yang 

merupakan harga 

beli. 

 

PT XYZ dapat 

memperpanjang 

waktu sewa guna 

Financial Lease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial Lease 

 

 



PSAK 30 Revisi 

2011 

Kriteria 

Kapitalisasi 

Kondisi Lease 

Sesuai Isi Perjanjian 
Kecenderungan 

harga di bawah 

harga sewa pasar 

pembelian dengan 

harga murah. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Pengakuan, pengukuran, pengungkapan 

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 

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. 1 

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) 

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 ) 

 

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 

Tabel pengungkapan 

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. 

 

√ 

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. 

 

√ 

 

4.3 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 

4.4 Kinerja Aktiva Tetap 

4.1.1 Ratio Total Aset Turn Over (Perputaran Aktiva) 

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 

 Tahun 2011 

= Total Penjualan dibagi Total Aktiva 

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

= - 1.44 



1. Rasio Perputaran Aktiva Tetap 

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 

Tahun 2011 

Total Penjualan dibagi Total Aktiva Tetap 

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

= - 2.069 

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 

0 USD 

899,800 

USD 

899,800 

USD 3,862,300 



Usaha 

Total USD 

80,263,289 

USD 

89,181,432 

 USD 6,437,166 

 

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 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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