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BAB I I  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem pengolahan data 

keuangan  dan  data lainnya ke dalam  informasi baik menggunakan sistem 

manual maupun dengan komputerisasi. Sistem Informasi Akuntansi di dalam 

perusahaan merupakan bagian terpenting yang dapat membantu pekerjaan sehari-

hari dimana data keuangan diproses menjadi suatu informasi yang berguna bagi 

pihak eksternal maupun internal. Pihak eksternal mencakup pemegang saham, 

investor, kreditor, agen pemerintah, pelanggan dan pemasok, pesaing, serikat 

kerja, dan masyarakat luas, sedangkan pihak internal terutama manajemen 

menggunakan informasi tersebut untuk penyusunan perencanaan perusahaan pada 

periode berikutnya, mengevaluasi kebijakan  yang diambil perusahaan, dan 

melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. 

 

2.1.1 Sistem 

Secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau 

himpunan dari unsur,  komponen, atau variabel yang terorganisasi, berinteraksi 

dan saling tergantung satu sama lain dan berfungsi secara bersama-sama untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

Terdapat beberapa definisi mengenai pengertian sistem yang dikemukakan 

oleh para ahli antara lain dikemukakan oleh Mulyadi (2001:2): 

 ” Sistem adalah sekelompok unsur  yang erat berhubungan satu 

dengan yang lainnya, yang ber fungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 

ter tentu” . 

Sedangkan menurut James Hall (2001:5), sistem memiliki pengertian: 

“ Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang 

saling berkaitan (inter-related) atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk 

mencapai tujuan yang sama (common purpose)” . 
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Selain itu sistem menurut Azhar  Susanto (2004:23), adalah sebagai 

berikut: 

 “ Sistem adalah kumpulan/group dar i subsistem/bagian/komponen 
apapun baik phisik maupun non phisik yang saling berhubungan satu sama 
lain dan beker ja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan 
ter tentu” . 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

sistem adalah sebagai satu kesatuan yang terdiri dari beberapa elemen atau unsur-

unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya untuk mencapai suatu tujuan. 

 

2.1.2 Informasi 

Definisi informasi menurut McLeod (2001:15), adalah sebagai berikut: 

 “ Informasi adalah data yang telah diproses, atau data yang sudah 

lebih memiliki ar ti ter tentu bagi kebutuhan penggunanya” . 

Sedangkan pernyataan Azhar  Susanto (2004:46) adalah sebagai berikut: 

“ Informasi adalah hasil pengolahan data yang member ikan ar ti dan 

manfaat” . 

Selain itu Kr ismiaj i (2005:15), mengartikan bahwa: 

“ Informasi adalah data yang telah diorganisasi dan telah memiliki 

kegunaan dan manfaat” . 

 

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil simpulan bahwa informasi 

adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna bagi 

pemakainya yang digunakan untuk pengambilan keputusan. 

 

2.1.3 Akuntansi 

Definisi akuntansi menurut Soemarso (2004:3) adalah sebagai berikut: 

“ Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur  dan 
melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan 
keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi 
tersebut” . 
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Sedangkan Skousen (2004:8)  menjelaskan bahwa: 

 “ Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa fungsinya untuk menyediakan 

informasi yang kuantitatif, terutama informasi keuangan, tentang entitas 

ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan dalam pembuatan pilihan-pilihan yang beralasan diantara 

berbagai alternatif yang tersedia” . 

 Selain itu menurut Horngren, Harr ison (2007:4) adalah sebagai berikut: 

“ Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur  aktivitas bisnis, 

memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada 

para pengambil keputusan” . 

 

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa Akuntansi adalah suatu proses yang dimulai dari transaksi, 

pencatatan, pengikhtisaran, dan laporan akuntansi sehingga menghasilkan 

informasi yang berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan bagi yang 

menggunakan informasi tersebut. 

 

2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi 

Definisi Sistem Informasi Akuntansi menurut George H.Bodnard dan 

William S.Hopwood (2000:23) adalah sebagai berikut: 

“ Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber  daya seper ti 

manusia dan peralatan yang diatur  untuk mengubah data menjadi 

informasi” . 

Sedangkan definisi menurut Wing Wahyu Winarno (2002:1) adalah 

sebagai berikut: 

“ Sistem Informasi Akuntansi merupakan sekumpulan perangkat 
sistem yang ber fungsi untuk mencatat data transaksi, mengolah data dan 
menyaj ikan informasi akuntansi kepada pihak internal (manajemen 
perusahaan) dan pihak eksternal” . 
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Sedangkan definisi menurut Kr ismiaj i (2005:4) adalah sebagai berikut: 

“ Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang memproses data   dan 

transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 

merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis.”   

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa sistem informasi akuntansi merupakan struktur yang menyatu dalam suatu 

entitas dengan menggunakan sumber daya dan komponen-komponen lain untuk 

merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi para 

pemakainya. 

 

2.1.5 Unsur-Unsur  Sistem Informasi Akuntansi 

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang saling 

terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, sehingga membentuk 

suatu kesatuan yang utuh. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut 

Mulyadi (2001:247), adalah sebagai berikut: 

1) Formulir  

Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. 

Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir 

ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi di dokumentasikan diatas 

secarik kertas. Formulir sering disebut dengan istilah media, karena 

dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi direkam 

pertama kalinya sebagai dasar dalam catatan. 

2) Catatan yang terdir i dar i:  

a. Jurnal 

Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data 

lainnya seperti telah disebutkan diatas. Sumber informasi pencatatan 

dalam jurnal ini adalah formulir dalam jurnal data keuangan untuk 

pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai 

dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 
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b. Buku Besar 

Buku  besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 

Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan 

unsur-unsur informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

c. Buku Pembantu 

Apabila data keuangan yang digolongkan dalam buku besar 

diperlukan rinciannya lebih lanjut dapat dibuat buku pembantu. Buku 

pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci 

data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku 

besar. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi 

lainnya, karena setelah data keuangan dicatat dalam buku-buku 

tersebut proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan 

keuangan.   

3) Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa 

neraca laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan harga pokok 

produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar 

umur piutang, daftar hutang yang akan dibayar. Laporan berisi informasi 

yang merupakan keluasan dari sistem informasi akuntansi, dalam hal ini 

laporan sebagai pertanggung jawabannya kemungkinan penyimpangan 

dari desain khusus mengenai sistem informasi dan pengendalian internal. 

 

2.1.6 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi untuk suatu perusahaan akan berbeda dengan 

perusahaan yang lain bahkan dalam perusahan itu sendiri, sistem informasi 

akuntansi harus dikembangkan dengan kemungkinan meluasnya perusahaan dan 

bertambahnya pegawai. Walaupun demikian tiap-tiap perusahan memiliki tujuan 

yang sama, seperti yang dikemukakan oleh La Midjan (2001:37). Tujuan sistem 

informasi akuntansi adalah: 
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a. Untuk meningkatkan informasi yaitu informasi tepat guna (relevan) , 

lengkap dan terpercaya (akurat). Dengan kata lain sistem informasi 

akuntansi harus dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang 

diperlukan secara lengkap. 

b. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atas sistem pengendalian intern 

yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan 

perusahaan. Hal ini berarti bahwa sistem informasi akuntansi yang disusun 

harus juga mengandung kegiatan sistem pengendalian internal. 

c. Untuk dapat menekan biaya tata usaha, ini berarti bahwa biaya tata usaha 

untuk sistem informasi akuntansi harus seefisien mungkin dan harus jauh 

lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan sistem 

informasi akuntansi. 

 

Ketiga tujuan sistem informasi akuntansi tersebut harus saling terkait 

peningkatan informasi yang diperlukan dan meningkatkan sistem pengendalian 

intern, baik kualitas maupun kuantitas tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa 

mempertimbangkan kenaikan biaya sehingga akhirnya dipilih jalan tengah yaitu 

biaya tidak begitu besar, tetapi sistem pengendalin internal atau informasi yang 

diperlukan cukup bisa diperhatikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  

dengan biaya yang tidak besar sistem informasi akuntansi dapat dibuat dengan 

tujuan memperbaiki kualitas, meningkatkan pengendalian internal perusahaan, 

sehingga data akuntansi dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dalam 

pengambilan keputusan. 

 

2.1.7 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut Azhar  Susanto (2008:8), ada tiga fungsi atau peran sistem 

informasi akuntansi yang digunakan untuk mencapai tujuan sistem informasi 

akuntansi tersebut. Ketiga fungsi tersebut sangat erat hubungannya satu sama lain 

sehingga harus dilihat secara bersamaan. Ketiga fungsi tersebut adalah: 
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1. Mendukung aktivitas perusahaan sehar i-har i 

Agar suatu perusahaan tetap hidup, perusahaan tersebut harus tetap 

beroperasi dengan melakukan jumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya 

disebut dengan transaksi seperti melakukan pembelian, penyimpangan, 

proses produksi dan penjualan. Ada dua transaksi yaitu akuntansi dan 

nonakuntansi. Transaksi akuntansi adalah kejadian atau  transaksi yang 

dilakukan oleh perusahaan. Transaksi nonakuntansi  adalah kejadian atau 

transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tetapi peristiwa tersebut tidak 

menimbulkan dampak pertukaran nilai ekonomi bagi perusahaan yang 

melakukannya. Seperti memasukkan data order pembelian ke komputer 

dan menyiapkan barang untuk dikirim. 

2. Mendukung proses pengambilan keputusan 

Tujuan yang sama pentingnya dalam sistem informasi akuntansi adalah 

untuk memberi informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan 

keputusan. Keputusan harus dibuat dalam kaitannya dengan perencanaan 

dan pengendalian aktivitas perusahaan. Informasi yang tidak dapat 

diperoleh dari sistem informasi akuntansi tetapi diperlukan  dalam proses 

pengambilan keputusan biasanya berupa informasi kuantitatif yang tidak 

bersifat uang dan data kualitatif. Informasi ini dapat diperoleh bila 

perusahaan menerapkan sistem informasi manajemen, karena sistem 

informasi manajemen merupakan sistem informasi perusahaan keseluruhan 

sedangkan sistem informasi akuntansi merupakan bagian terbesar dari 

sistem informasi manajemen dan informasi akuntansi yang dihasilkannya 

bersifat detail. 

3. Membantu mengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung 

jawabnya kepada pihak eksternal 

Setiap perusahaan harus mampu memenuhi tanggung jawab  hukum. Salah 

satu tanggung jawab penting adalah keharusan memberi informasi kepada 

pemakai yang berada diluar perusahaan yang meliputi pemasok, 

pelanggan, pemegang saham, kreditor, investor besar, serikat kerja, 

analisis keuangan, asosiasi industri, atau bahkan publik secara umum. 



 

12 

 

2.2 Tinjauan umum tentang Leasing 

2.2.1 Penger tian Leasing 

Menurut Pernyataan Standar  Akuntansi Keuangan No. 30 Revisi 2009 

pengertian sewa yaitu: 

• Sewa (lease) adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak 

kepada lessee  untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang 

disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau 

serangkaian pembayaran kepada lessor. 

• Sewa pembiayaan (finance lease) adalah sewa yang mengalihkan secara 

substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan 

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

dialihkan. 

• Sewa operasi (operating lease) adalah sewa selain sewa pembiayaan. 

• Sewa yang tidak dapat dibatalkan (non-cancellable lease) adalah sewa 

yang hanya dapat dibatalkan: 

a) dengan terjadinya kondisi kontinjensi yang kemungkinan terjadinya 

sangal kecil; 

b) dengan persetujuan lessor; 

c) j ika lessee mengdakan perjanjian sewa baru atas aset yang sama atau 

aset yang setara dengan lessor yang sama; atau 

d) bila ada pembayaran tambahan yang signifikan pada awal sewa oleh 

lessee sehingga secara dapat dipastikan tidak akan ada pembatalan. 

• Awal sewa (inception of the lease) adalah tanggal yang lebih awal antara 

tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen 

terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa pada tanggal ini: 

a) sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan; dan 

b) untuk sewa pembiayaan, jumlah yang diakui pada awal masa sewa 

ditentukan. 

• Awal masa sewa (commencement of the lease term) adalah tanggal saat 

lessee mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Tanggal ini 
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merupakan tanggal pertama kali sewa diakui (yaitu pengakuan aset, 

kewajiban, penghasilan atau beban sewa). 

• Masa sewa (lease term) adalah periode yang tidak dapat dibatalkan dimana 

lessee telah menyepakati perjanjian sewa untuk menggunakan aset 

ditambah dengan masa yang mana lessee memiliki opsi untuk melanjutkan 

sewa tersebut, dengan atau tanpa pembayaran lebih lanjut. Dalam hal ini, 

j ika pada awal sewa hampir pasti lessee akan melaksanakan opsi tersebut. 

• Pembayaran sewa minimum (minimum lease payments) adalah 

pembayaran selama masa sewa yang harus dibayar oleh lessee atau lessee 

dapat dituntut untuk membayar, tidak meliputi rental kontijen, biaya jasa, 

dan pajak yang dibayar oleh dan diberikan gantinya kepada lessor, 

ditambah dengan: 

a) bagi lessee, jumlah yang dijamin oleh lessee atau oleh pihak yang 

terkait dengan lessee; atau 

b) bagi lessor, nilai residu yang dijamin oleh: 

(i) lessee; 

(ii) pihak terkait dengan lessee; atau 

(iii) pihak ketiga yang tidak terkait dengan lessor yang secara 

finansial memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 

kewajiban atas jaminan tersebut. 

Meskipun demikian, jika lessee memiliki hak opsi untuk membeli aset 

pada harga yang diperkirakan lebih rendah dibandingkan nilai wajar pada 

tanggal opsi dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa hampir dapat 

dipastikan bahwa opsi tersebut akan dilaksanakan, maka pembayaran sewa 

minimum meliputi: 

a) pembayaran minimum terutang selama masa sewa hingga tanggal 

pelaksanaan opsi pembelian; dan 

b) pembayaran yang dipersyaratkan untuk melaksanakannya. 

• Nilai wajar (fair value) adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan 

aset atau menyelesaikan kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan 
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dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar 

(arm’s length transaction). 

 

• Umur ekonomis (economic life) adalah: 

a) periode dimana suatu aset diharapkan secara ekonomis dapat 

digunakan oleh satu atau lebih pengguna; atau 

b) jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari 

aset oleh satu pengguna atau lebih. 

• Umur manfaat (useful life) adalah estimasi periode tersisa, mulai dari awal 

masa sewa hingga manfaat ekonomis habis, tanpa memerhatikan saat masa 

sewa berakhir. 

• Nilai residu yang dijamin (guaranteed residual value) adalah: 

a) bagi lessee, bagian dari nilai residu yang dijamin oleh lessee atau pihak 

terkait dengan lessee (jumlah jaminan adalah jumlah maksimum yang 

dalam kondisi apapun dapat menjadi yang terutang); dan 

b) bagi lessor, bagian nilai residu yang dijamin oleh lessee atau pihak 

ketiga, yang tidak terkait dengan lessor, yang secara finansial memiliki 

kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban atas jaminan tersebut. 

• Nilai residu yang tidak dijamin (unguaranteed residual value) adalah 

bagian dari nilai residu aset sewaan yang nilai realisasinya tidak dapat 

dipastikan atau dijamin semata-mata oleh suatu pihak terkait dengan 

lessor. 

• Biaya langsung awal (initial direct costs) adalah biaya-biaya tambahan 

(inkremental) yang terjadi yang dapat diatribusikan secara langsung 

dengan negosiasi dan pengaturan sewa, kecuali biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh lessor pabrikan atau lessor dealer. 

• Investasi sewa bruto (gross investment in the lease) adalah penjumlahan 

agregat dari: 

a) pembayaran sewa minimum yang akan diterima lessor berdasarkan 

sewa  pembiayaan, dan 

b) nilai residu yang tidak dijamin yang menjadi hak lessor. 
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• Investasi sewa neto (net investment in the lease) adalah investasi sewa 

bruto yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit dalam sewa. 

• Penghasilan pembiayaan tangguhan (unearned finance income) adalah 

selisih antara: 

a) investasi sewa bruto, dan 

b) investasi sewa neto 

• Tingkat bunga implisit dalam sewa (interest rate implicit in the lease) 

adalah tingkat diskonto yang, pada awal sewa, menghasilkan penjumlahan 

agregat nilai kini dari: 

a) pembayaran sewa minimum, dan 

b) nilai residu yang tidak dijamin  

sama dengan penjumlahan dari: 

a) nilai wajar aset sewaan, dan 

b) biaya langsung awal dari lessor. 

• Tingkat bunga pinjaman inkremental lessee (lessee’s incremental 

borrowing rate of interest) adalah tingkat bunga yang harus dibayar lessee 

dalam sewa yang serupa atau, jika tingkat bunga tersebut tidak dapat 

ditentukan, tingkat bunga yang pada awal sewa yang harus ditanggung 

oleh lessee ketika meminjam dana yang diperlukan untuk membeli aset 

tersebut yang mana pinjaman ini mencakup periode dan jaminan yang 

serupa. 

• Rental kontinjen (contingent rent) adalah bagian dari pembayaran sewa 

yang jumlahnya tidak tetap tetapi didasarkan pada perubahan faktor 

tertentu di masa depan, selain faktor perjalanan waktu (misalnya, 

persentase dari penjualan masa depan, jumlah penggunaan masa depan, 

indeks harga masa depan, tingkat bunga pasar masa depan). 

 

  Suatu perjanjian atau komitmen sewa dapat memuat suatu persyaratan 

ketentuan untuk menyesuaikan pembayaran sewa karena perubahan dalam 

konstruksi atau biaya perolehan (akuisisi) properti sewaan atau karena perubahan 
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dalam ukuran biaya atau nilai lainnya, seperti tingkat harga umum, atau biaya 

pembiayaan yang dikeluarkan  lessor. Perubahan ini terjadi selama periode antara 

awal sewa dan awal masa sewa. Dalam hal demikian, untuk tujuan pernyataan ini, 

pengaruh berbagai perubahan tersebut dianggap telah terjadi pada awal sewa. 

 Definisi sewa termasuk kontrak untuk menyewa aset dengan pemberian 

opsi kepada penyewa untuk memperoleh hak milik atas aset dengan memenuhi 

ketentuan yang disepakati. Kontrak ini sering disebut sebagai kontrak sewa beli. 

 

2.2.2 Klasifikasi Sewa 

 Klasifikasi sewa yang digunakan dalam pernyataan ini didasarkan atas 

sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan 

berada pada lessor atau lessee. Risiko termasuk kemungkinan rugi dari kapasitas 

tidak terpakai atau keusangan teknologi dan variasi imbal hasil karena perubahan 

kondisi ekonomi. Manfaat dapat tercermin dari ekspektasi operasi yang 

menguntungkan selama umur ekonomis dan laba dari kenaikan nilai atau realisasi 

dari nilai residu. 

 Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut 

mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan 

kepemiikan aset. Suatu sewa diklasfikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak 

mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan 

kepemilikan aset. 

 Karena transaksi antara lessor dan lessee didasarkan atas perjanjian sewa 

di antara mereka, sebaiknya digunakan definisi yang konsisten. Penggunaan 

definisi ini untuk keadaan yang berbeda dapat mengakibatkan sewa yang sama 

diklasifikasikan secara berbeda oleh lessor dan lessee. Sebagai contoh, hal ini bisa 

terjadi jika lessor memperoleh manfaat dari jaminan nilai residu yang diberikan 

oleh pihak tidak terkait dengan lessee. 

 Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan 

pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi 

yang secara individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah pada sewa 

yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah: 
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a) sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa; 

b) lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah 

dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, 

sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan 

dilaksanakan; 

c) masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak 

milik tidak dialihkan; 

d) pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara 

substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; 

e) aset sewaan bersifat khusus dimana hanya lessee yang dapat 

menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material 

  Indikator dari situasi yang secara individual ataupun gabungan dapat juga 

menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah: 

a) j ika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi  lessor yang terkait dengan 

pembatalan ditanggung oleh lessee; 

b) laba atau  rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee 

(sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara 

dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa); dan 

c) lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua 

dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai rental 

pasar. 

 

2.3 Kredit 

Kredit berasal dari kata Italia, credere yang artinya kepercayaan, yaitu 

kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman 

beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditor 

percaya bahwa kredit itu tidak akan macet. Prinsip penyaluran kredit adalah 

prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. 
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2.3.1 Penger tian Kredit 

Pengertian kredit menurut Undang – Undang Perbankan Republik 

Indonesia No. 10 Tahun 1998 adalah : 

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 
meminjam antar  bank dengan pihak lain yang mewaj ibkan pihak peminjam 
untuk lebih melunasi hutangnya setelah jangka waktu ter tentu dengan 
pember i bunga” . 

Sementara itu, pengertian pembiayaan menurut Undang – Undang 

Perbankan Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 adalah : 

“ Pembiayaan adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antar  bank dengan pihak lain yang mewaj ibkan pihak yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu ter tentu 
dengan imbalan atau bagi hasil” . 

 

2.3.2 Unsur-Unsur  Kredit 

Pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa 

makna, sehingga jika bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur 

yang terkandung di dalamnya. 

Kasmir  (2002:103) menyebutkan kredit yang diberikan oleh lembaga 

kredit mempunyai unsur - unsur sebagai berikut: 

1. Kepercayaan 

Kepercayaan adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang 

diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar 

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan 

datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya juga 

dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern 

maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa 

lalu dan masa sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. 

2. Kesepakatan 

Didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi 

kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu 
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perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan 

kewajibannya masing-masing. 

3. Jangka Waktu 

Waktu adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu 

ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka 

waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau 

jangka panjang. 

4. Risiko 

Risiko adalah semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat 

risikonya. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

suatu risiko tidak tertagihnya 1 macetnya pemberian kredit. Semakin 

panjang suatu kredit semakin besar risikonya, semakin pula sebaliknya. 

Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh 

nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya 

terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur 

kesengajaan lainnya. 

5. Balas Jasa 

Obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat 

dalam bentuk barang atau jasa. Merupakan keuntungan atas pemberian 

suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas 

jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan 

keuntungan bank. 

 

2.3.3 Tujuan Kredit 

Tujuan penyaluran kredit menurut Kasmir  (2002:105), antara lain adalah 

untuk: 

1. Mencari keuntungan 

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. 

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh 
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bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan 

kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, 

disamping itu keuntungan juga dapat memperbesar usaha bank. 

2. Membantu usaha nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal 

kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitor akan dapat 

mengembangkan dan memperluas usahanya. 

3. Membantu pemerintah 

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang . 

keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh 

dunia perbankan adalah sebagai berikut: 

• Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan 

usaha baru akan membutuhkan tenaga kerja baru 

• Meningkatkan jumlah barang dan jasa 

• Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang 

sebelumnya diimpor dan apabila sudah diproduksi didalam negeri 

dengan fasiltas kredit yang ada jelas akan menghemat devisa negara. 

 

2.3.4 Fungsi Kredit 

Fungsi kredit secara luas menurut Kasmir  (2002:105), antara lain: 

1. Untuk meningkatkan daya guna uang 

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

3. Untuk meningkatkan daya guna barang 

4. Meningkatkan peredaran barang 

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha 

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional 
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2.3.5 Jenis-Jenis Kredit 

 Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. 

Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. 

Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. 

Secara umum jenis-jenis kredit menurut Kasmir  (2002:109) adalah: 

1. Dilihat dar i segi kegunaaan 

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaan adalah untuk melihat 

penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama 

atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat 

dua jenis kredit, yaitu: 

1) Kredit investasi 

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya 

digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 

proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit 

investasi misalnya untuk membangun atau membeli mesin-mesin. 

Masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan 

dibutuhkan modal yang relatif besar pula. 

2) Kredit modal kerja 

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit 

modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji 

pegawai atau biaya-biaya lainya yang berkaitan dengan proses 

produksi perusahaan. 

 

2. Dilihat dar i segi tujuan kredit 

Kredit jenis ini dilihat dari pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk 

diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit 

dilihat dari segi tujuannya adalah: 

a. Kredit Produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau 

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. 
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Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan 

menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk 

pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau 

kredit industri akan menghasilkan barang industri. 

b. Kredit Konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit 

ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena 

memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan 

usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, 

kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya. 

c. Kredit Perdagangan 

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk 

membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 

dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-

agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. 

Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor. 

 

3. Dilihat dar i segi jangka waktu 

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit 

mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit 

ini adalah: 

a. Kredit jangka pendek 

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling 

lama 1 tahun dan biasanya untuk modal kerja. Contohnya untuk 

peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian 

misalnya tanaman padi atau palawija. 

b. Kredit jangka menengah 

Kredit yang memiliki jangka waktunya berkisar 1 tahun sampai dengan 

3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. 
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Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan 

kambing. 

c. Kredit jangka panjang 

Kredit yang masa pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. 

Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan 

karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti 

kredit perumahan. 

 

4. Dilihat dar i segi jaminan 

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu 

fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat 

berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari 

segi jaminan adalah: 

a. Kredit dengan jaminan 

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tersebut dapat berbentuk 

barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya 

setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan 

atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang 

diajukan si calon debitor. 

b. Kredit tanpa jaminan 

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit 

jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, character serta 

loyalitas atau nama baik si calon debitor selama berhubungan dengan 

bank atau pihak lain. 

 

5. Dilihat dar i segi sektor  usaha 

Setiap sektor usaha memiliki karakter yang berbeda –beda, oleh karena itu 

pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari 

sektor usaha sebagai berikut: 
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a. Kredit pertanian 

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor 

usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang 

b. Kredit peternakan 

Kredit yang diberikan pada sektor peternakan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan 

ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi 

c. Kredit industri 

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, 

industri menengah atau industri besar 

d. Kredit pertambangan 

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang 

yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang 

emas, minyak atau timah 

e. Kredit pendidikan 

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana 

pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa 

f. Kredit profesi 

Kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti, dosen, 

dokter atau pengacara 

g. Kredit perumahan 

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan 

biasanya berjangka waktu panjang 

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya. 

 

2.3.6 Pr insip-Pr insip Pember ian Kredit 

Suatu kredit yang diberikan harus dilakukan penelitian yang mendalam, 

sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi 

jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian 

kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. 
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Kasmir  (2002:117) menyebutkan kriteria penilaian umum dan harus 

dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk 

diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C (Character, Capacity, Capital, 

Condition dan Colleteral). 

a. Character (karakter) 

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari 

orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. 

Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar 

belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun 

yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, 

keadaan keluarga, hoby dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat 

dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar. 

b. Capacity (Kemampuan) 

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam 

membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam 

mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang 

pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelola usahanya, 

sehingga akan terlihat “kemampuannya”  dalam mengembalikan kredit 

yang disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan nama Capability. 

c. Capital (Modal) 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat 

dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan 

dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, 

rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis kapital juga harus menganalisis 

dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase 

modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, 

beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman. 

d. Condition (Kondisi) 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan 

politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. 

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya 
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benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit 

tersebut bermasalah relatif kecil. 

e. Colleteral (Jaminan) 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah naik yang bersifat fisik 

maupun non fisik. Jaminan hendakya melebihi jumlah kredit yang 

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi 

suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan 

secepat mungkin. 

 

Selanjutnya Kasmir  (2002:119) menyebutkan penilaian suatu kredit dapat 

pula dilakukan dengan analisis 7P dengan unsur penilaian sebagai berikut : 

a. Personality (kepribadian) 

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari 

maupun kepribadiaannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup 

sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu 

masalah dan menyelesaikannya. 

b. Party (Golongan) 

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah 

yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas 

yang bebeda dari bank. 

c. Purpose (Tujuan) 

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis 

kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat 

bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal 

kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain. 

d. Prospect (Prospek) 

Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau 

tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini 

peting mengingat j ika suatu fasilitas kredit tanpa mempunyai prospek, 

bukan hanya pemberi kredit yang rugi akan tetapi juga nasabah. 
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e. Payment (Pembayaran) 

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil 

atau dari sumber mana saja dana untuk pengembilian kredit. Semakin 

banyak sumber penghasilan debitur maka maka semakin baik. Sehingga 

jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. 

f. Profitability (Keuntungan) 

Untuk menganalisis bagaimana mengukur kemampuan nasabah dalam 

mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan 

tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang 

akan diperolehnya. 

g. Protection (Perlindungan) 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan 

mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-

benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa 

jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 

 


