
BAB I
PENDAHULUAN

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.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Pembiayaan



Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan

dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara

langsung dari masyarakat.  Sedangkan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha

yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha

lembaga pembiayaan.  Bidang usaha lembaga pembiayaan ini meliputi : sewa guna

usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan

perdagangan surat berharga.  Penelitian ini membahas mengenai perusahaan SGU

atau leasing.

2.2 Sewa Guna Usaha (SGU) atau Leasing

2.2.1 Sejarah Perkembangan Sewa Guna Usaha Di Indonesia

Membahas perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi selalu akan melibatkan

adanya standar akuntansi, sedangkan dalam suatu standar akuntansi selalu akan

dilibatkan adanya suatu kesepakatan diantara berbagai pihak yang berkepentingan

terhadap transaksi tersebut.

Demikian pula halnya dengan perlakuan akuntansi transaksi sewa guna usaha,

disinipun sudah seharusnya kita dihadapkan pada standar akuntansi yang seragam

dan merupakan kesepakatan di antara kaum pemakai.

Di Amerika Serikat sudah mengenal sewa guna usaha dalam pengertian modern

sebagaimana kita kenal dewasa ini sejak awal tahun 1950-an dan baru berhasil

mencapai suatu kesepakatan terhadap perlakuan untuk transaksi sewa guna usaha

dalam tahun1976 melalui Statement of Financial Accounting Standard Board No.



13 (FASB No. 13); sedangkan di Indonesia sewa guna usaha baru dikenal pada

tahun 1974, yaitu melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang pada waktu itu

antara Menteri Keuangan, Menteri perindustrian dan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. KEP 122/MK/IV/2/1974,

No.32/M/SK/2/1974 dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 februari1974, tentang

Perizinan Usaha Leasing.  Pada saat itu belum mencapai kesepakatan yang

mewujudkan suatu standar akuntansi untuk perlakuan akuntansi transaksi SGU

bukanlah merupakan suatu hal yang luar biasa.

Namun sejak tahun 1983 langkah menuju kesepakatan tersebut sudah dirilis oleh

Asosiasi Leasing Indonesia (ALI) dengan kerja sama Departemen Keuangan

Republik Indonesia sebagai Departemen teknis yang membina serta mengawasi

kegiatan industri sewa guna usaha maupun dengan Ikatan Akuntansi Indonesia

(IAI) sebagai lembaga profesi akuntansi yang berwenang dalam penetapan suatu

standar akuntansi di Indonesia.

Dalam kenyataannya standar akuntansi bukanlah merupakan suatu perhitungan

ataupun merupakan suatu rumus atau aksioma, melainkan merupakan suatu

kebiasaan yang dilakukan dan dikembangkan oleh berbagai pihak untuk kemudian

disepakati bersama.  Untuk mencapai kesepakatan ini haruslah terdapat niat yang

baik agar kepentingan seluruh pihak dapat terpenuhi, dan hal ini bukanlah hal yang

mudah karena semangat pengorbanan untuk kepentingan bersama haruslah

diutamakan.



Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia pengembangan industri sewa guna usaha

merupakan suatu proses penggabungan kebiasaan di antara para penanam modal

yang berasal dari berbagai negara, karena itu jelas bahwa jalan menuju

kesepakatan tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang mudah.  Namun

demikian dengan semangat kerja sama yang telah dikemukakan terdahulu sudah

menuju titik terang.  Perlu diketengahkan bahwa perlakuan akuntansi dalam dunia

internasional banyak diilhami oleh FASB 13, terbukti dengan disahkannya

International Accounting Standard (IAS) No. 17 pada tahun 1982 oleh

International Accounting Standard Commitee yang anggota-anggotanya terdiri dari

lembaga-lembaga profesi akuntansi yang saat itu terdiri dari berbagai negara.

Namun tampaknya kesepakatan yang tercapai dalam IAS 17 tidaklah secerah

lahirnya IAS 17 itu sendiri, karena Lesseeurope yang merupakan organisasi untuk

mewakili asosiasi SGU dari sekitar 600 perusahaan di 16 negara Eropa Barat telah

menolak penerapan IAS 17 karena masalah pertentangan hak atas aktiva yang

disewa guna usahakan serta kerumitan penerapannya.

Demikian pula dengan penerapan FASB 13 di Amerika Serikat, dengan adanya

berbagai penyempurnaan melalui beberapa FASB No. 13 serta Internasional

Accounting Standard lainnya membuktikan bahwa FASB No.13 juga mengalami

berbagai hambatan.

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK-013/1988, maka kegiatan

SGU diperluas dan digolongkan sebagai salah satu bidang usaha dari lembaga

pembiayaan.  Dengan adanya Surat Keputusan tersebut di atas maka Surat



Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia, dan perangkat peraturan lainnya menjadi tidak

berlaku lagi.  Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut memperkenankan

perusahaan SGU, tetapi juga pada bidang usaha anjak piutang (factoring), modal

ventura (joint venture), pembiayaan konsumen dengan kartu kredit (credit card).

Perusahaan SGU juga diperkenankan untuk melakukan SGU operasional

(operating lessee).

Pada tanggal 19 september 1990, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang merupakan

wadah organisasi profesi akuntansi di Indonesia telah menerbitkan standar

akuntansi No. 30 tentang Akuntansi SGU.

2.2.2 Pengertian Sewa Guna Usaha atau Leasing

Sewa guna usaha 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 untuk sejumlah

biaya periodik tertentu.

Menurut PSAK No. 30 dijelaskan bahwa SGU (leasing) merupakan setiap kegiatan

pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan

oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-

pembayaran secara berkala disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk

membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka

waktu SGU berdasarkan nilai residu (nilai sisa) yang telah disepakati bersama.

2.2.3 Jenis Sewa Guna Usaha



Menurut Internasional Accounting Standar (IAS) yang dikutip pula oleh PSAK

No. 30 bahwa penggolongan sewa guna usaha didasarkan pada pandangan makna

ekonomi di mana resiko serta manfaat yang melekat pada kepemilikan aktiva yang

disewa guna usahakan ada pada pihak perusahaan sewa guna usaha (lessor) atau

perusahaan penyewa guna usaha (lessee) dan bukannya berdasarkan kontrak sewa

guna usaha.

PSAK No. 30 mengungkapkan bahwa jenis SGU yang sudah dikenal secara umum

termasuk 2 jenis sewa guna usaha yang telah ditampung dalam Surat Keputusan

Menteri Keuangan tersebut meliputi 4 jenis yaitu:

1) Sewa guna usaha pembiayaan (finance lessee)

Perusahaan SGU (lessor) adalah pihak yang membiayai perusahaan penyewa guna

usaha (lessee). Lessee biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan, dan

lessor sebagai pemilik barang modal, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta

pemeliharaan barang modal tersebut.

Selama masa sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa

guna usaha secara berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah pembayaran nilai

sisa (residual value) bila ada, akan mencakup pengembalian harga perolehan

(biaya) barang modal yang dibiayai serta bunganya yang merupakan pendapatan

bagi perusahaan sewa guna usaha.

Menurut PSAK No. 30 dijelaskan bahwa suatu sewa guna usaha dikelompokkan

sebagai pembiayaan sewa guna usaha (finance lessee) apabila seluruh resiko serta

manfaat yang melekat pada kepemilikan diserahkan kepada lessee.  Sewa guna



usaha jenis ini biasanya tidak dapat dibatalkan dan menjamin pihak lessor terhadap

pengembalian modal maupun pendapatannya dalam penanaman sewa guna usaha

tersebut.  Sewa guna usaha yang tidak memenuhi kriteria ini dikelompokkan

sebagai sewa guna usaha operasional (operating lessee).

2) Sewa guna usaha operasional (operating lessee)

Perusahaan sewa guna usaha (lessor) membeli barang modal dan selanjutnya

disewa guna usahakan (lessed) kepada perusahaan penyewa guna usaha (lessee).

Berbeda dengan sewa guna usaha pembiayaan, jumlah seluruh pembayaran sewa

guna usaha berkala dalam sewa guna usaha operasional biasanya tidak mencakup

jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut

dengan bunganya.  Perbedaan ini disebabkan karena perusahaan sewa guna usaha

mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewa guna

usahakan, atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya.

Dalam sewa guna usaha jenis ini dibutuhkan keahlian khusus perusahaan sewa

guna usaha untuk pemeliharaan atau pemasaran kembali barang modal yang

disewa guna usahakan, sehingga berbeda dengan pembiayaan SGU di mana

perusahaan SGU dalam sewa guna operasional biasanya bertanggungjawab

terhadap biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun

pemeliharaan barang modal yang bersangkutan.  Biaya-biaya ini di kenal dengan

biaya eksekusi (executory cost).

3) Sewa guna usaha - tipe penjualan (sales-type lessee)

Sewa guna usaha penjualan merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha

(direct finance lessee) di mana dalam transaksi ini termasuk laba yang



diperhitungkan oleh pabrik atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa

guna usaha.  Sewa guna usaha jenis ini seringkali merupakan suatu jalur

pemasaran produk bagi perusahaan tertentu.

4) Sewa guna usaha leverage (leveraged lessee)

Transaksi SGU yang di-leverage setidaknya melibatkan 3 pihak yang berbeda,

yakni penyewa guna usaha (lessee), perusahaan SGU (lessor) yang bertindak

sebagai equity participant dan kreditor jangka panjang yang bertindak debt

participant yang membiayai bagian terbesar dari transaksi SGU.  SGU dengan cara

ini hanya dapat dilaksanakan bila perlakuan SGU sebagai sewa guna usaha

pembiayaan langsung (direct finance lease).

2.2.4 Ketentuan Sewa Guna Usaha

Karena lease adalah suatu kontrak, ketentuan yang disepakati oleh lessor dan

lessee bisa sangat bervariasi, antara lain: (Kieso dan Jerry, 2002:235)

1) Durasi (masa lease), lease mungkin terjadi untuk periode waktu yang pendek

sampai sepanjang perkiraan umur ekonomis aktiva yang disewa guna

usahakan.

2) Pembayaran sewa, mungkin rata dari tahun ketahun, pembayaran itu telah

ditentukan sebelumnya atau bervariasi mengikuti penjualan, tingkat bunga

utama, indeks harga konsumen, dalam kebanyakan kasus sewa ditetapkan agar



memungkinkan lessor memperoleh kembali harga beli aktiva ditambah suatu

hasil pengembalian yang wajar sepanjang umur lease.

3) Kewajiban pajak, asuransi dan pemeliharaan (biaya pelaksanaan), bisa

ditanggung oleh lessor atau lessee atau bisa dibagi antara keduanya.

4) Batasan-batasan, yang sebanding dengan ikatan obligasi dapat membatasi

kegiatan lessee dalam hal pembayaran deviden atau pengambilan hutang dan

kewajiban lease lain.  Kontrak lease bisa bersifat tidak dapat dibatalkan atau

memberi hak untuk menyelesaikan sebelum waktu pembayaran atas skala

harga tertentu ditambah denda atau hukuman.  Dalam hal lalai, lessee mungkin

harus melunasi seluruh pembayaran untuk masa yang akan datang dengan

menerima hak milik atas harta sebagai gantinya atau lessor berhak untuk

menjual kepada pihak ketiga dan menagih dari lessee seluruh atau sebagian

dari selisih antara harga jual lessor yang belum diperoleh kembali.

5) Alternatif bagi lessee saat selesainya lease, dapat berkisar dari tidak ada

alternatif sampai hak untuk membeli aktiva yang disewa dengan harga pasar

wajar atau hak untuk memperbaharui atau membeli dengan harga nominal.

2.2.5 Kriteria Pengelompokkan Sewa Guna Usaha

Berbeda dengan pengelompokan jenis sewa guna usaha, maka metode perlakuan

akuntansi lebih didasarkan pada pandangan terhadap makna ekonomis barang

modal dimana untuk perlakuan ini hanya dibedakan antara Financial Lessee

(pembiayaan sewa guna usaha) dan sewa guna usaha operasional (operating

lessee).  Dalam International Accounting Standard 17 dinyatakan bahwa resiko

serta manfaat yang melekat pada kepemilikan barang modal lebih dipentingkan



daripada kontrak sewa guna usaha itu sendiri.  Apabila seluruh resiko dan manfaat

barang modal diserahkan kepada penyewa guna usaha melalui suatu kontrak SGU

maka SGU harus dikelompokkan sebagai SGU pembiayaan (finance lessee).

FASB 13 pada dasarnya sama seperti yang diumumkan dalam PSAK No. 30 juga

dilatarbelakangi dengan pandangan terhadap makna ekonomis barang modal masih

menentukan suatu kriteria pokok di antara empat kriteria berikut ini yang harus

dipenuhi penyewa guna usaha pembiayaan (finance lessee), yaitu:

1) Terdapat pemindahan kepemilikan aktiva yang disewa guna usahakan dari

perusahaan sewa guna usaha kepada penyewa guna usaha pada akhir masa sewa

guna usaha.

2) Terdapat hak opsi bagi penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha

untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha dengan harga yang lebih rendah

dari taksiran nilai pasar pada saat pelaksanaan hak opsi.

3) Masa sewa guna usaha sama atau melebihi 75% dari taksiran umur ekonomis

aktiva disewa guna usaha.

4) Nilai tunai pembayaran SGU minimum pada awal sewa sama atau lebih besar

dari 90% nilai wajar aktiva yang disewa guna usaha.

Khusus bagi perusahaan sewa guna usaha, untuk memenuhi persyaratan sebagai

pembiayaan sewa guna usaha masih terdapat dua kriteria tambahan yang mutlak

harus dipenuhi yaitu :

1) Tertagih pembayaran sewa guna usaha minimum dapat diramalkan.



2) Tidak terdapat ketidakpastian yang berarti terhadap biaya yang merupakan

beban perusahaan sewa guna usaha terhadap suatu SGU.

Apabila salah satu dari empat kriteria pokok tidak terpenuhi maka baik bagi

penyewa guna usaha maupun perusahaan sewa guna usaha, maka sewa guna usaha

harus dikelompokkan sebagai sewa guna usaha operasional sedangkan bagi

perusahaan SGU meskipun salah satu di antara keempat kriteria pokok sudah

dipenuhi, apabila dua kriteria tambahan tidak dipenuhi maka SGU tetap harus

dikelompokkan sebagai sewa guna operasional.

PSAK No. 30 menjelaskan tentang kriteria pengelompokkan transaksi SGU

dengan dasar pertimbangan utama yang digunakan adalah asas makna ekonomi

maka suatu transaksi SGU akan dikelompokkan sebagai SGU modal (capital

lessee) bagi penyewa guna usaha atau SGU pembiayaan (finance lessee) bagi

perusahaan SGU apabila memenuhi kriteria ini :

1) Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna

usahakan pada akhir masa sewa guna usaha pada harga yang telah disetujui

bersama pada saat dimulainya perjanjian SGU.

2) Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha

ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang

modal yang disewa guna usahakan serta bunganya, sebagai keuntungan

perusahaan sewa guna usaha (full payaout lessee).



3) Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.

Bila salah satu kriteria di atas tidak dipenuhi maka transaksi SGU dikelompokkan

sebagai SGU operasional (operating lessee).

Berikut secara singkat perbedaannya :
Gambar 1 : Perbedaan Capital Lease dan Operating Lease (Hariyani, 2011)

2.2.6 Penggolongan atau Jenis Perusahaan Leasing

Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke

dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Independent Leasing Company (gambar 2)

2. Captive Lessor (gambar 3)
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a. Ada hak opsi.
b.Ada nilai sisa.
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e. Brng modal mampu dibeli Lessee dg cara angsur.
f. Angsuran bersifat ttp/berubah-ubah sesuai perub.

suku bunga pinjm.
g.Kontrak tdk dpt dibatalkan sepihak oleh lessee.
h.Mengunakan transaksi keuangan.
i. Lessee dapat menyusutkan barang modal.
j. Tidak ada biaya sewa.
k.Angsuran lease tidak terkena PPN & PPH psl 23
l. Pengalihan barang modal terkena PPN.

Ciri Utama :
a. Tidak ada hak opsi.
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3. Lease Broker atau Packager (gambar 4)

Sumber : (www.doctoc.com, 12 Juli 2010)

2.2.7 Mekanisme Sewa Guna Usaha
Gambar 5

Keterangan :
1) Negosiasi kebutuhan barang modal
2) Pemilihan & penentuan jenis

barang
3) Surat perjanjian
4) Kontrak leasing

5) Order beli kepada supplier oleh lessor
6) Pengiriman barang ke lessee
7) Penyerahan dokumen dari supplier kepada lessor
8) Pembayaran lessor kepada supplier
9) Pembayaran sewa

2.2.8 Perbedaan Perjanjian Leasing dengan Perjanjian Lain

1. Perbedaan Sewa Guna Usaha (SGU) dengan

perjanjian sewa-menyewa

a. Perjanjian Leasing bertujuan untuk

memberikan pembiayaan perusahaan, sedangkan perjanjian sewa-menyewa

belum tentu begitu.

b. Objek perjanjian Leasing pada umumnya

adalah barang-barang modal atau alat-alat produksi, sedangkan sewa-

menyewa bersifat lebih luas karena bisa juga barang selain barang modal atau

produksi.
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c. Subjek yaitu Lessor dalam Leasing,

sedangkan dalam sewa-menyewa tidak ditentukan.

d. Dalam Leasing, Lessor sebagai penyandang

dana untuk membeli barang modal dari supplier, sedangkan sewa-menyewa

pihak yang menyewakan telah memiliki atau menguasai barang yang akan

disewakan.

e. Perjanjian Leasing pihak Lessor

mendapatkan penghasilan dari bunga leasing, keuntungan pembelian barang

modal, dan penghasilan lain seperti biaya administrasi, sedangkan sewa-

menyewa pihak pemberi sewa mendapatkan imbalan berupa uang sewa.

f. Perjanjian Leasing, pihak penyewa (lessee)

menanggung semua resiko kehilangan atau kerusakan barang, sedangkan

sewa-menyewa pihak pemberi sewa ikut menanggung resiko kehilangan atau

kerusakan.

g. Masa berlaku perjanjian Leasing pada

umumnya 3-5 tahun dan masa berlaku tersebut dikaitkan dengan golongan

barang modal, sedangkan pada sewa-menyewa tidak dibatasi kecuali atas

dasar kesepakatan antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa.

h. Untuk memperkecil resiko yang harus

dihadapi oleh lessee maka dalam perjanjian Leasingdicantumkan kewajiban

penutupan asuransi kerugian yang biayanya ditanggung oleh lessee dan

dimasukkan dalam uang angsuran setiap bulan.  Dalam sewa-menyewa tidak

ada keharusan bagi pihak penyewa untuk menutup biaya asuransi kerugian.



i. Dalam perjanjian sewa-menyewa dikenal

adanya jaminan tertentu dari pihak pemberi sewa atas barang yang

disewakan.  Hal itu tidak ada dalam Leasing sebab Lessor hanya bertindak

sebagai pemberi pembiayaan sedangkan Lessee dianggap sebagai pihak yang

ikut membeli barang modal sehingga ikut bertanggung jawab terhadap barang

yang dibelinya.

2. Perbedaan SGU dengan perjanjian sewa beli

a. Perjanjian Leasing dikenal adanya hak opsi bagi Lessee yaitu hak untuk

membeli barang modal atau memperpanjang perjanjian pada akhir masa

kontrak Leasing disesuaikan dengan Nilai Sisa yang telah disepakati pada

awal kontrak Leasing, sedangkan dalam sewa beli hanya dikenal adanya

opsi atau pilihan bagi lessee untuk membeli barang modal pada akhir masa

kontrak sewa beli.

b. Dalam perjanjian Leasing, Lessor umumnya hanya bertindak selaku

pemberi dana sedangkan barang modal yang akan di-leasing-kan dapat

dibeli oleh lessee di perusahaan produsen atau supplier manapun yang

dikehendaki lessee, sedangkan sewa beli, pihak pemberi sewa pada

umumnya juga pihak supplier

3. Perbedaan SGU dengan Perjanjian Jual Beli dengan

Angsuran

a. Perjanjian Leasing merupakan bentuk turunan dari perjanjian sewa-menyewa,

sedangkan perjanjian jual beli dengan angsuran merupakan bentuk turunan

dari perjanjian jual beli.



b. Pada perjanjian Leasing, hak milik atas barang modal tetap berada di tangan

Lessor selama masa kontrak belum habis, tapi kalau sudah habis bisa dibeli

oleh lessee.  Sedangkan pada perjanjian jual beli dengan angsuran, hak milik

atas barang akan berpindah pada saat barang tersebut diserahkan oleh penjual

kepada pembeli.

c. Jangka waktu perjanjian Leasing pada umumnya disesuaikan dengan masa

kegunaan atau umur ekonomis dari barang modal tersebut.  Sedangkan dalam

perjanjian jual beli dengan angsuran ditentukan secara sepihak oleh pihak

penjual.

d. Didalam perjanjian Leasing, Lessee dapat membeli barang modal di produsen

atau supplier manapun yang dikehendakinya, sedangkan perjanjian jual beli

dengan angsuran, pihakpembeli umumnya hanya boleh membeli dari pihak

penjual atau perusahaan lain yang merupakan afiliasi atau group dari penjual.

e. Jaminan dalam perjanjian Leasing adalah barang modal yang dijadikan objek

perjanjian.  Sedangkan dalam perjanjian jual beli dengan angsuran jaminan

meliputi barang yang dijadikan objek jual beli serta jaminan tambahan seperti

jaminan gaji bulanan, perorangan, lembaga atau perusahaan, rumah atau

tanah, deposito.  Jaminan tambahan diperlukan karena hak milik atas barang

beralih saat barang diserahkan penjual kepada pembeli, sehingga hal ini dapat

menyebabkan barang tersebut mudah dijual kembali oleh pembeli kepada

pihak lain saat masa angsuran belum berakhir.

4. Perbedaan SGU dengan Perjanjian Utang-Piutang

(termasuk Perjanjian Kredit) :



a. Perjanjian SGU bertujuan memberikan

persewaan barang modal dan memberikan pembiayaan atas barang modal.

Sedangkan perjanjian utang-piutang (termasuk perjanjian kredit) memberikan

pinjaman uang.

b. Dalam Leasing, pihak Lessor juga bertindak

selaku pemegang hak milik atas barang modal selama masa kontrak,

sedangkan perjanjian utang-piutang, pihak kreditor (misalnya : bank) hanya

bertindak selaku pemegang agunan kredit milik debitur.

c. Perjanjian SGU, pihak Lessor dapat terkena

resiko keuangan dan resiko barang modal, sedangkan perjanjian utang-

piutang pihak kreditor (misalnya : bank) hanya terkena resiko keuangan.  Hal

ini berbeda dengan pihak debitur yang dapat terkena resiko keuangan maupun

resiko kehilangan barang agunan kredit.

d. Apabila Lessee wanprestasi maka Lessor

dapat menarik barang modal dari lessee.  Sedangkan perjanjian utang-piutang

(termasuk perjanjian kredit), apabila debitur wanprestasi maka kreditur

(misalnya : bank) dapat mengeksekusi atau menjual agunan debitur, melalui

eksekusi langsung tanpa fiat Ketua Pengadilan Negeri (Parate Eksekusi)

maupun eksekusi melalui melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri.

e. Jaminan dalam Leasing adalah barang

modal yang dijadikan objek Leasing, sedangkan dalam perjanjian utang-

piutang atau perjanjian kredit, jaminan uatang berupa barang bergerak atau



tidak bergerak yang tidak ada hubungannya dengan tujuan penggunaan dana

pinjaman.

f. Perjanjian SGU tidak boleh bertentangan

dengan peraturan hukum yang terkait dengan Lembaga Pembiayaan dan

Perusahaan Pembiayaan.  Di sisi lain, perjanjian utang-piutang yang

berbentuk perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan UU Perbankan

dan peraturan pelaksanaannya.

g. Jika Lessee tidak dapat melanjutkan kontrak

SGU, maka semua uang yang telah dibayarkan (uang muka plus uang

angsuran) otomatis akan hangus karena uang tersebut dianggap sama dengan

uang sewa.  Perjanjian utang-piutang, debitur yang tidak dapat meneruskan

cicilan uatng dalam bentuk kredit investasi, masih dapat memperhitungkan

cicilan pokok utang yang telah dibayarkannya sebagai faktor pengurang

pelunasan utangnya kepada bank.

2.2.9 Keuntungan dan Kerugian Sewa Guna Usaha atau Leasing

1. Keuntungan Leasing;

a. Pada beberapa SGU yang terkait dengan barang modal berupa mobil atau

motor, telah dilakukan penutupan asuransi kehilangan atau TLO (Total loss

only), sehingga lessee tidak perlu membayar ganti rugi jika mobil atau motor

tersebut hilang atau rusak total akibat kecelakaan.



b. Prosedur untuk mendapatkan barang modal melalui SGU relatif lebih mudah,

lebih cepat, dan lebih sederhana, jika dibandingkan dengan proses pengajuan

kredit di lembaga perbankan.

c. Dengan menggunakan jasa SGU, para pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan

modal sendiri sehingga mereka dapat menggunakan modal tersebut untuk

keperluan operasional usaha yang lainnya.

d. Lessee dapat menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal pada akhir

masa kontrak SGU sesuai dengan Nilai Sisa yang disepakati.

e. Dalam kasus tertentu, Lessor dapat pula memberikan pembiayaan hingga

100% alias tanpa uang muka.  Kalupun tidak 100%, biasanya uang muka

SGU umumnya relatif kecil (maksimal 20%).

f. Pembayaran angsuran SGU relatif lebih fleksibel dan dapat dinegosiasikan

misalnya 1 bulan sekali, 1 musim sekali, dan lain-lain.

g. Pembayaran angsuran SGU dianggap sebagai komponen biaya sewa yang

dapat mengurangi penghasilan usaha, sehingga pada akhirnya juga dapat

mengurangi jumlah PPh.

h. Pembayaran angsuran SGU tidak harus dicantumkan dalam Neraca

Perusahaan selama masa kontrak belum berkhir atau sebelum barang modal

menjadi milik lessee.

i. Dalam SGU Finance Lease, pihak lessee diberi hak opsi atau hak untuk

memilih membeli barang modal atau meneruskan perjanjian leasing, atau

mengembalikan barang modal, setelah masa kontrak leasing berakhir.



j. Lessee tidak perlu menyediakan agunan sebab barang modal yang dijadikan

objek SGU secara otomatis juga berfungsi sebagai agunan.

k. Lessee dapat menggunakan barang modal tersebut untuk kegiatan bisnisnya

dalam status hak sewa atau hak pakai.

l. Jenis pembiayaan SGU sangat sesuai terutama bagi pengusaha UMKM yang

modalnya terbatas namun memiliki perputaran usaha yang jelas setiap hari

atau miggu atau bulan, sehingga mereka dapat menyisihkan keuntungan

usaha tersebut untuk membayar cicilan Leasing.

m. Masa angsuran SGU pada umumnya ditetapkan selama 3-5 tahun, sehingga

hal ini sangat membantu keuangan lessee khususnya dari kalangan pengusaha

UMKM.

n. Pembelian barng modal dengan cara SGU lebih untung jika dibandingkan

dengan cara tunai, sebab pembelian melalui SGU umumnya telah didukung

penutupan asuransi kehilangan dan kerusakan total.

o. Khusus bagi pengusaha UMKM yang modalnya terbatas, penggunaan jasa

SGU dipandang jauh lebih tepat untuk memodernisasi mesin atau peralatan

produksi atau pengolahan.

p. Perjanjian SGU mempunyai kepastian hukum karena tidak dapat dibatalkan

secara sepihak oleh perusahaan leasing tanpa alasan yang jelas.

q. Bunga angsuran SGU yang ditetapkan sebagai fixed-rate juga dapat

melindungi lessee dari gejolak nilai mata uang rupiah akibat inflasi.

r. Bunga angsuran SGU pada umumnya sudah ditetapkan pada awal kontrak

sebagai fixed-rate (bukan bunga mengambang atau floating-rate), sehingga



hal ini dapat menguntungkan lessee mana kala terjadi lonjakan bunga bank

akibat krisis ekonomi.

s. Pembayaran angsuran SGU diperlakukan sebagai biaya operasional, artinya

pembayaran angsuran tersebut langsung dihitung sebagai komponen biaya

dalam penentuan laba atau rugi perusahaan, sehingga hal ini dapat

memperkecil jumlah pembayaran PPh.

t. SGU cocok diterapkan oleh para pemilik waralaba khususnya yang masih

baru membuka jaringan waralaba, sebab dengan cara ini mereka dapat

menghemat biaya modal untuk pengadaan alat atau mesin baru.

u. Pembukuan leasing juga tergolong mudah dan menguntungkan bagi lessee

karena transaksi pembayaran angsuran leasing tidak perlu dicatat di dalam

pembukuan perusahaan namun cukup dicatat dipembukuan terpisah (off-

balance-sheet) sehingga pembukuan perusahaan milik lessee bisa kelihatan

lebih baik.

2. Kerugian leasing

a. Permodalan perusahaan leasing umumnya

berasal dari kredit bank, sehingga hal ini menyebabkan bunga leasing lebih

tinggi dari bunga kredit bank.

b. Perusahaan leasing akan segera menarik barang

modal (misalnya : mobil atau motor) yang pembayaran angsurannya telah

tertunggak hingga 3 bulan berturut-turut

c. Apabila barang modal ditarik oleh perusahaan

leasing, maka lessee tidak akan mendapat penggantian uang muka atau



pembayaran angsuran, sebab uang muka dan cicilan yang telah dibayarkan

dianggap sebagai uang sewa.

d. Dalam perusahaan leasing yang bersifat tertutup

(captive-leasing), pihak lessee diwajibkan membeli barang modal yang

diproduksi oleh produsen atau supplier yang merupakan afiliasi dari lessor,

sehingga hal ini mengurangi kebebasan penyewa untuk membeli barang

modal dari tempat lain.

e. Dalam kasus tertentu, ada perusahaan leasing

yang mencantumkan klausul tentang perubahan suku bunga angsuran jika

terjadi krisis ekonomi, sehingga hal ini dapat merugikan kepentingan lessee.

Untuk mengantisipasi hal semacam ini, lessee disarankan agar terlebih dahulu

meneliti dengan jeli semua aturan yang tertera dalam kontrak leasing.

f. Di Indonesia banyak orang membeli mobil atau

motor dengan cara leasing namun tidak digunakan sebagai barang modal

yang bersifat produktif.  Mereka membeli mobil atau motor lebih karena

alasan yang bersifat konsumtif yang berpotensi rawan mengalami kemacetan.

Angsuran mobil atau motor diambil dari gaji bulanan, bukan dari penghasilan

usaha atau penghasilan sewa mobil atau motor.

g. Penentuan Residuak Value atas barang modal

yang dijadikan objek leasing pada umumnya lebih banyak ditentukan oleh

pihak perusahaan leasing, sehingga lessee tinggal menyetujuinya atau tidak.

h. Lessee sering mengalami kesulitan mengalihkan

atau menjual barang modal ditengah masa kontrak karena para calon pembeli



umumnya enggan membeli atau meneruskan cicilan barang modal tersebut.

Para calon pembeli menganggap lebih untung membeli barang modal sejenis

dalam kondisi baru dan kemudian meminta pembiayaan kepada perusahaan

leasing.

i. Lessee juga akan mengalami kesulitan untuk

mengalihkan atau menjual barang modal karena sertifikat hak milik atas

barang modal tersebut berada di tangan perusahaan pembiayaan selama

kontrak belum diselesaikan.

j. Perlindungan hukum dalam Leasing tergolong

kurang kuat jika dibandingkan kredit perbankan, sebab SGU hanya diatur

sesuai Peraturan Presiden atau Menteri Keuangan, sementara kegiatan kredit

perbankan diatur dalam UU Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia.

k. Proses eksekusi barang modal dalam SGU

belum diatur secara tegas apakah harus melalui mekanisme Parate Eksekusi

(eksekusi tanpa fiat Ketua Pengadilan Negeri) ataukah harus melalui fiat

Ketua Pengadilan Negeri.  Ketidakjelasan aturan eksekusi ini dapat

menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Lessor untuk

“mengakali” aturan kontrak, atau digunakan oleh lessee untuk melakukan

gugatan balik pada saat eksekusi barang modal.

2.3 Aktiva Tetap (AT)



2.3.1 Pengertian Aktiva Tetap (AT)

Aktiva tetap (fixed assets) disebut juga Property, Plant and Equipment.  Menurut

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 14, hal 16.2 & 16.2 – IAI, 2002) : Aktiva

tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan

dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak

dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Fixed Asset bisa dibedakan menjadi :

1. Fixed Tangible Assets (aktiva

tetap yang mempunyai wujud atau bentuk, bisa dilihat, bisa diraba).  Contohnya

: land (yang diatasnya dibangun gedung kantor, pabrik, dan rumah), building

(termasuk pagar, lapangan parkir, taman, Mechinery, Equipment, Furniture and

Fixtures, Delivery Equipment atau Vehicles seperti : mobil, motor, kapal laut,

pesawat terbang), Natural Resources atau Sumber alam seperti : pertambangan

minyak, batu bara, emas, marmer dan hak pengusahaan hutan (HPH). Natural

Resources dideplesi pada saat sumber alam mulai menghasilkan.

2. Fixed Intangible Assets (AT yang

tidak punya wujud / bentuk, sehingga tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba).

Contoh : hak patent, copy right, franchise, goodwill, preoperating expenses

(biaya pendirian), dan lisensi.

2.3.2 Depresiasi Aktiva Tetap

Depresiasi menurut PSAK No16 paragraf 05 adalah:



Alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa

manfaatnya.

Depresiasi menurut Santoso (2009: 48) adalah:

Alokasi harga perolehan (allocation of assets cost) secara sistematis dan rasional

(systematic and rational) selama periode pemanfaatan atau umur ekonomis atau

masa manfaat (useful life) suatu aktiva lancer berwujud (noncurrent operating

assets).

Aktiva tetap biasanya memiliki masa pemakaian yang lama, sehingga bisa

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan selama bertahun-tahun.

Namun manfaat yang diberikan aktiva tetap umumnya semakin lama semakin

menurun pemakaiannya secara terus menerus dan menyebabkan terjadinya

depresiasi.  Dimana depresiasi merupakan proses alokasi sebagian harga perolehan

aktiva menjadi biaya (cost allocation) dan berlaku sebagai pengurang dalam

menentukan atau mengurangi laba.

2.3.3 Metode Depresiasi

Depresiasi dapat dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan beberapa metode

depresiasi sebagai berikut: (Santoso, 2009 : 52-66)

1 Metode faktor waktu (time factor methods)

a. Metode Garis Lurus

(straight line method)

Alokasi harga perolehan didasarkan pada berlalunya waktu yang dipakai dan

akan menghasilkan jumlahnpembebanan penyusutan berkala yang sama



jumlahnya selama masa manfaat.  Rumus yang digunakan adalah sebagai

berikut:

D/year =
n

R-C
>   Depresiasi/thn =

 tahundalamTaksiran

SisaNilai-PokokHarga

b. Metode pembebanan yang menurun (decreasing charge method)

- Metode Jumlah Angka Tahun (sun of the years digits method)

Metode ini akan mengahasilkan beban depresiasi yang menurun secara tetap

sepanjang tahun karena angka pecahan yang dikalikan setiap tahun terhadap

harga perolehan aktiva dikurangi estimasi nilai residu, semakin kecil.

Rumus untuk menghitung beban depresiasi pertahun adalah sebagai berikut:

Jumlah Angka Tahun :
2

1)n(n 

Beban Depresiasi : (Harga Pokok – Nilai Sisa) x Jml Angka Tahun

- Metode saldo menurun (decreasing balance method)

Metode ini menghasilkan beban depresiasi yang menurun sepanjang umur

estimasi aktiva itu.  Teknik yang sering digunakan adalah dengan

melipatduakan tarif penyusutan garis lurus yang dihitung tanpa

memperhatikan nilai residu dan menggunakan tarif penyusutan yang

dihasilkan terhadap harga perolehan aktiva dikurangi akumulasi penyusutan.

Rumus saldo menurun murni adalah :

r = 1 - n CR :

sedangkan perusahaan saat membebankan aktiva tetap pada umur ekonomis

5 tahun menggunakan saldo menurun ganda yakni 40%.

Beban Depresiasi : 40%  x Nilai buku yang semakin menurun



2 Metode Aktivitas (activity methods)

a. Metode jasa jam (service hour methods)

b. Metode jumlah unit produksi (productive output method)

3 Metode kelompok atau komposit (group rate and composite rate methods)

a. Metode kelompok (group depreciation method)

b. Metode komposit (composite depreciation

method)

4 Metode khusus (special depreciation methods)

a. Metode persediaan

(inventory method)

b. Metode penilaian

(appraisal method)

c. Metode penghentian atau

penggantian (retirement and replacement method).

2.3.4 Contoh Metode Depresiasi (Santoso, 2009)

Pada tanggal 1 Januari 2010 PT. AAD membeli sebuah truk dengan rincian

sebagai berikut:

Harga Perolehan : Rp 20.000.000

Taksiran Nilai Residu : Rp   2.000.000

Taksiran Dalam Tahun : 5 Tahun

1) Metode Faktor Waktu (time factor methods)

a. Metode Garis Lurus (time factor methods)



Jika perusahaan menggunakan metode garis lurus, maka perhitungan beban

depresiasi adalah sebagai berikut:

D/year =
n

R-C
=

5

2.000.000Rp-20.000.000Rp
=  Rp 3.600.000

b. Metode pembebanan yang menurun (decreasing charge method)

- Metode Angka Tahun

Jumlah Angka Tahun :
2

1)n(n 
:

2

)15(5
: 15

Depresiasi: (Harga Pokok – Nilai Sisa) x Jml Angka Tahun

: Rp 20.000.000 – Rp 2.000.000 x 5/15  = Rp 6.000.000

- Metode Saldo Menurun

Jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun, maka persentasenya

konstan dengan mengabaikan nilai residu.

r    = 1 - n CR : = 1 - 5 000.000.000.1:000.000.100

= 37 % (saldo menurun murni)

Dengan tariff 40% (20% x 2) maka depresiasinya adalah :

D = 40% x Rp. 20.000.000 = Rp. 8.000.000

2.4 Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha Bagi Perusahaan Lessee

2.4.1 Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha Capital Lease



Menurut Nasution, Perlakuan akuntansi berbeda-beda pada tiap transaksi untuk

setiap jenis lease.  Menurut PSAK No. 30 menjelaskan perlakuan Akuntansi SGU

Capital Lease oleh penyewa usaha adalah :

1. Transaksi SGU diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada

awal masa sewa guna sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran SGU ditambah

nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir

masa SGU.

Selama masa SGU setiap pembayaran SGU dialokasikan dan dicatat sebagai

angsuran pembayaran pokok dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang

diperhitungkan terhadap sisa kewajiban lessee.

2. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran

SGU adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan SGU atau tingkat

bunga yang berlaku pada awal SGU.

3. Aktiva yang disewa guna usahakan harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar

berdasarkan taksiran masa manfaatnya.

4. Kalau aktiva yang disewa guna usahakan dibeli sebelum berakhirnya masa SGU

maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban

dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan.

5. Kewajiban SGU harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka panjang

sesuai praktek yang lazim untuk jenis usaha penyewa guna usaha.

6. Dalam hal melakukan penjualan dan penyewaan kembali (sales and leaseback)

maka transaksi tersebut harus dilakukan menjadi 2 transaksi yang terpisah yaitu



transaksi penjualan dan transaksi SGU. Selisih antara harga jual dan nilai buku

aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian

yang ditangguhkan.  Amortisasi atas keuntungan dan kerugian yang

ditangguhkan harus dilakukan secara proporsional dengan biaya amortisasi

aktiva yang disewa guna usahakan.  Apabila leaseback merupakan capital lease

atau secara proporsional dengan biaya sewa apabila leaseback merupakan

operating lease.

2.4.2 Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha Operating Lease

Pada Perlakuan akuntansi SGU dengan operating lease menurut PSAK No.30

adalah pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa

yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa SGU,

meskipun pembiayaan SGU dilakukan dalam jumlah yang tidak sama pada setiap

periode.


