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1.1 Latar Belakang

Salah satu cara perolehan aktiva operasi adalah dengan Sewa Guna Usaha (SGU) atau

Leasing. Lease dalam bahasa Inggris berarti sewa, namun dalam perkembangannya

pengertian lease atau leasing mengalami perluasan makna.  Sewa Guna Usaha atau

Leasing merupakan suatu perjanjian atau kontrak di mana penyewa guna usaha (lessee)

diberikan hak untuk menggunakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan sewa guna

usaha (lessor) untuk jangka waktu tertentu dan dalam jumlah biaya periodik tertentu.

Saat pertama berdiri Perusahaan Leasing hanya menyewa guna usaha alat-alat produksi

ataupun penunjang operasional perusahaan yang harganya sangat mahal seperti alat berat,

sehingga perusahaan sangat membutuhkan dana guna perolehan aktiva tersebut.

Sekarang perusahaan leasing tidak hanya menitikberatkan pada aktiva tetap berupa alat-

alat berat untuk perusahaan, tapi bisa juga untuk per orang seperti tanah, bangunan,

peralatan kantor, mesin, kendaraan, komputer, barang elektronik, dan hampir semua

barang konsumsi lainnya.  Semua itu dilakukan hanya untuk membantu menyediakan

aktiva tetap yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional perusahaan

penyewa (lessee).

Aktiva tetap yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional dapat

disebabkan karena aktiva yang lama tersebut telah habis masa ekonomisnya atau aus atau

pula karena rusak sehingga sudah tidak layak lagi untuk digunakan untuk kegiatan

operasional perusahaan.  Padahal dari sisi lain, kegiatan operasional perusahaan menuntut

adanya pengadaan aktiva tetap yang baru terutama alat-alat berat bagi perusahaan yang



bergerak dalam bidang konstruksi atau kontraktor.  Aktiva tetap merupakan aktiva tetap

yang sangat berperan penting dalam menunjang aktivitas operasional perusahaan.  Oleh

karenanya, perusahaan lessee yang bergerak dalam bidang konstruksi atau kontraktor ini

harus segera melakukan pengadaan alat berat tersebut jika rusak agar semua lini

operasional dapat berjalan seperti mana mestinya.

Untuk menyediakan barang modal yang dibutuhkan yakni hidrolic excavator, perusahaan

konstruksi mempunyai beberapa alternatif pilihan yang biasa digunakan yaitu membeli

dengan dana yang tersedia (modal sendiri), membeli dengan fasilitas kredit bank, dan

membiayai dengan cara leasing (sewa guna usaha).  Untuk pembiayaan dengan dana

sendiri seringkali terbentur pada masalah keterbatasan dana perusahaan yang tersedia.

Demikian pula apabila perusahaan menggunakan fasilitas kredit dari bank dimana

perusahaan biasanya terbentur pada prosedur yang rumit dari pihak perbankan dan juga

adanya pembatasan jumlah kredit yang diperoleh yang biasanya dikenal dengan sebutan

3L yaitu : Legal, Limit, dan Lending. Oleh karena itu, pembiayaan secara leasing

merupakan alternatif yang sangat tepat dan menguntungkan bagi perusahaan.

Menurut kontraknya, sewa menyewa mempunyai banyak variabel yakni jaminan oleh

penyewa mengenai nilai sisa, jumlah dan waktu pembayaran sewa, tingkat bunga yang

terkandung dalam perjanjian sewa menyewa, lama masa sewa, persyaratan pembayaran

dan pembelian, pasal atau ayat mengenai pembatalan dan sanksinya, dan pembayaran

biaya tertentu seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak.  Dengan adanya kontrak yang

harus disepakati tersebut, maka harus dipertimbangkan dahulu bagaimana perlakuan

akuntansi yang akan digunakan dalam sewa guna usaha yang akan dilakukan nantinya.



Menurut kegiatannya, sewa guna usaha dibagi menjadi dua (2) yakni lessee dan lessor.

Klasifikasi SGU bagi lessee mempunyai 2 metode yaitu capital lease dan operating

lease; sedangkan bagi lessor dibagi enjadi empat (4) yaitu sales type lease, direct

financing lease, leverage lease, dan operating lease.  Karena disini kita hanya akan

membahas kegiatan dari pada penyewa atau lessee maka mengenai lessor tidak begitu

diperdalam.  Bagi lessee kedua metode itu mempunyai akibat yang berbeda saat

penyajian neraca dan laporan laba rugi.  Metode capital lease akan menghasilkan jumlah

laba yang lebih rendah dibandingkan dengan metode operating lease, karena metode

capital lease dalam mencatat beban lebih besar pada tahun awal yang timbul dari beban

bunga dan amortisasi aktiva yang disewa guna usaha.  Sedangkan metode operating lease

mencatat beban sewa guna usaha dalam jumlah yang rata atau sama sepanjang periode

SGU.

Dari segi kewajiban, metode capital lease dapat memperbesar kewajiban di neraca karena

perusahaan menghendaki aktiva yang disewa guna usaha dicatat disisi debet (D) sebagai

aktiva sewa guna usaha dan kewajiban sewa guna usaha dicatat disisi kredit (K).

Sehingga perhitungan resiko keuangan mengenai kewajiban tidak akan sama lagi dengan

metode operating lease.

Untuk menjawab berbagai pertentangan dan menjelaskan bagaimana praktek SGU, maka

perlu dicocokkan dengan konsep akuntansinya, sehingga perlu ditentukan seperti apa

perlakuan akuntansi untuk tiap transaksi SGU yang tepat, mudah dimengerti, bisa

dibandingkan dan sesuai dengan standar yang berlaku guna memudahkan pembaca

laporan keuangan itu sendiri.



Oleh karena itu, pencatatan dan pelaporan transaksi sewa guna usaha yang sesuai dengan

standar akuntansi keuangan sangatlah dibutuhkan guna membantu perusahaan dalam

penyusunan laporan keuangannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk memberikan

skripsi ini dengan judul :

“Dampak Penerapan PSAK No. 30 Pada Perusahaan Lessee dan Pengaruhnya

Terhadap Laporan Keuangan”.

1.2 Perumusan Masalah

PT. CMP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi.  Demi membantu

kegiatan operasionalnya di bidang kontraktor, PT. CMP menambah aktiva tetap berupa

alat berat yang diperoleh melalui sumber pembiayaan dengan Sewa Guna Usaha (SGU).

Masalah yang biasanya terjadi didalam perusahaan adalah bagaimana cara perusahaan

melakukan perhitungan terhadap perlakuan akuntansi SGU aktiva tetap baik itu di neraca

maupun laporan laba rugi, apakah kesemuanya itu sudah sesuai dengan Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 30 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi sewa guna usaha aktiva tetap yang dilakukan oleh

PT. CMP selama sewa guna usaha (SGU) ?

2. Bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan, terutama neraca dan

laporan laba rugi?

1.3 Pembatasan Masalah

Supaya penulisan ini lebih detail dan tepat sasaran, maka penulis membatasi masalah

hanya pada :



1. Satu unit alat berat yang di Sewa Guna Usaha berupa Hidrolic Excavator Komatzu PC

200-7 dari PT Orix Indonesia selaku lessor.

2. Perlakuan akuntansi sewa guna usaha aktiva tetap yang disusun oleh PT. CMP selaku

lessee sebagai perusahaan kontraktor.

3. Periode sewa guna usaha berlangsung dilakukan selama 3 tahun dimulai sejak Februari

2010 sampai dengan Februari 2013.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami transaksi sewa guna usaha yang dicatat oleh PT.

CMP selama SGU, apakah telah sesuai dengan PSAK No. 30 tahun 2009.

2. Mengetahui dampak perlakuan akuntansi sewa guna usaha yang dilakukan oleh PT.

CMP dan bagaimana pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan atau referensi untuk mendapatkan informasi yang lebih

baik dalam pencatatan perhitungan aktiva tetap yang diperoleh dengan cara sewa guna

usaha dan bagaimana penerapan dalam laporan keuangan agar sesuai dengan standar

akuntansi.

2. Penulis

Sebagai tambahan pengalaman dan wawasan mengenai penyusunan laporan keuangan

tentang bagaimana akuntansi sewa guna usaha aktiva tetap itu diberlakukan dengan

benar sesuai PSAK No. 30.

3. Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wacana bagi perkembangan studi

akuntansi terutama yang berkaitan dengan perusahaan leasing.

4. Penelitian Yang Akan Datang

Dapat membantu memberikan referensi bagi kemungkinan adanya penelitian lebih

lanjut dengan menambahkan variabel lain yang mendukung.


