
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1.  Latar belakang penelitian 

 Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada perkembangan 

lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya 

dan politik. Sejalan dengan semakin membaiknya situasi perekonomian di Indonesia 

semenjak terjadinya krisis ekonomi sekitar penghujung tahun 1997, peran serta dari 

pihak pemerintah dan pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan harus semakin 

ditingkatkan pula. 

   Dengan semakin banyaknya perusahaan–perusahaan yang bergerak dalam 

berbagai sektor, semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan fasilitas yang 

menunjang gerak mereka dalam dunia usaha. Keadaan tersebut baik langsung 

maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan di bidang pembiayaan. 

 Berbagai upaya dalam menghimpun dana masyarakat telah dilakukan 

melalui penetapan kebijaksanaan pemerintah akhir-akhir ini. Pada hakikatnya 

perluasan usaha memang membutuhkan dana, dan peralatan modal. Dalam hal 

pembiayaan dana, selain melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank 

yang telah kita kenal, kita juga mengenal sistem pembiayaan alternatif lainnya, yakni 

sistem bisnis Sewa Guna Usaha (Leasing).  

 Sebagai alternatif bagi teknik pembiayaan, usaha leasing dalam tahun-tahun 

belakangan ini memainkan peranan yang semakin penting bagi perkembangan 

ekonomi di Indonesia. 

 Awal kegiatan Leasing mulai diperkenalkan pemerintah melalui Surat 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/MK/IV/1/1972, tentang Lembaga 

Keuangan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 



562/KMK/011/1982. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan hukum 

Leasing ini akan penulis sajikan di bab II. 

 Pembiayaan investasi melalui lease kelihatannya lebih memberikan 

kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan pembiayaan melalui pinjaman dari 

bank. Hal ini terutama berlaku bagi usaha yang baru didirikan dan belum mempunyai 

asset yang dapat dijadikan sebagai collateral (jaminan) bagi pinjaman yang akan 

diperoleh dari bank. Dalam lease pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan karena 

asset yang diperoleh melalui lease sekaligus merupakan jaminan untuk pinjaman 

tetap dapat menjamin pinjaman yang sudah ada. Dengan kata lain, hak kepemilikan 

sah atas aktiva yang di leased serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan 

pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva yang di leased sudah merupakan jaminan 

bagi lease itu sendiri. Dengan demikian, harta yang telah dijaminkan untuk pinjaman 

tetap dapat menjamin pinjaman yang sudah ada. 

 Bagi perusahaan-perusahaan maupun orang perorangan yang kekurangan 

modal atau hendak menghemat pemakaian dana dapat menggunakan alternatif 

leasing.  

Kehadiran Leasing di Indonesia menciptakan suatu konsep baru untuk 

mendapatkan barang modal, serta menggunakannya sebaik mungkin tanpa harus 

membeli atau memiliki barang tersebut. Perusahaan leasing merupakan salah satu 

sumber bagi para pengusaha yang membutuhkan barang modal selama jangka waktu 

tertentu dengan membayar uang sewa. Perusahaan leasing umumnya disebut sebagai 

Lessor, yaitu sebagai pihak yang menyewakan barang, sedangkan pihak yang 

menyewa barang disebut Lessee. 

  Melalui leasing, perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal 

dengan cepat, tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama sehingga langsung dapat 

dipergunakan dalam kegiatan perusahaan. Mengenai kewajiban yang harus 

ditanggung oleh penyewa guna usaha (Lessee) sehubungan dengan pemakaian barang 

modal itu, dapat dirundingkan dengan perusahaan Sewa Guna Usaha (SGU) atau 

Lessor yang tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan keadaan keuangan lessee, 



baik mengenai besarnya rental tiap periode maupun jangka waktu pembayaran serta 

syarat-syarat lainnya. 

 Seperti yang telah dijelaskan, dalam beberapa tahun ini usaha leasing 

berkembang dengan pesat. Pada umumnya setiap organisasi perusahaan, khususnya 

perusahaan swasta mempunyai tujuan utama yang sama, yakni mendapatkan profit 

yang optimum dalam jangka waktu yang panjang. Profit tersebut dapat menentukan 

maju mundurnya perusahaan, juga merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan. 

Perkembangan usaha leasing ini tidak lepas dari semakin meningkatnya pengetahuan 

dan pengertian para pencari dana dalam usahanya untuk memperoleh pembiayaan 

bagi pemenuhan kebutuhan mereka akan barang-barang modal. Hal lainnya adalah 

terjadinya pergeseran kebiasaan masyarakat dari membeli tunai atas barang-barang 

modal kerja kepada cara baru yang dirasakan oleh mereka sangat menguntungkan 

yaitu melalui leasing. 

 Untuk menentukan besarnya laba (profit) perusahaan membutuhkan 

informasi pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan, dimana sektor 

pendapatan bagi perusahaan leasing sebagian besar berasal dari pemberian jasa, dan 

laba yang diperoleh tersebut untuk jangka waktu yang panjang, sehingga perlu 

diamankan sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk 

mencapai hal tersebut, perlu adanya pembagian tugas dan wewenang pimpinan yang 

didelegasikan kepada orang lain. Pimpinan dalam hal ini membutuhkan alat untuk 

mengadakan pengawasan dan untuk mengetahui kemajuan yang dicapai, juga 

memerlukan suatu sistem yang efektif terhadap semua aktivitas perusahaan yang 

dapat mencegah atau setidaknya memperkecil suatu kemungkinan dan 

menghindarkan segala bentuk penyelewengan yang merugikan perusahaan. Semua 

hal tersebut dapat di capai dengan adanya suatu sistem pengendalian intern yang 

efektif dan efisien serta didukung oleh sistem dan prosedur akuntansi yang memadai 

sebagai alat pemberi informasi, sehingga tujuan dari sistem pengendalian intern 

tersebut dapat terpenuhi. 



 Sebagai salah satu perusahaan yang menyediakan jasa leasing, transaksi 

leasing yang terjadi adalah hal yang pokok dan merupakan urat nadi perusahaan yang 

umumnya meliputi jumlah yang besar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya 

sistem pengendalian intern yang efektif dan memadai di dalam menjaga keuangan 

perusahaan yang dibantu dengan sistem dan prosedur akuntansi yang baik sehingga 

efektivitas mekanisme leasing dapat dicapai. Sistem pengendalian intern mempunyai 

peranan penting dalam mekanisme leasing, dan harus di dukung dengan sistem dan 

prossedur akuntansi yang baik pula untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai : 

“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP 

EFEKTIVITAS MEKANISME LEASING PERUSAHAAN (LESSOR)”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis membatasi 

masalah yang akan dijadikan pokok penelitian dengan merumuskannya sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kememadaian pelaksanaan sistem pengendalian intern transaksi 

leasing  di PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk. cabang Bandung. 

2. Bagaimana efektivitas mekanisme leasing yang dilaksanakan di PT BFI 

FINANCE INDONESIA Tbk. cabang Bandung. 

3. Sejauh mana pengaruh sistem pengendalian intern transaksi leasing terhadap 

efektivitas mekanisme leasing di PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk. cabang 

Bandung. 

 

 

 

 

 



1.7 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.7.1 Maksud Penelitian 

   Adapun maksud dari penelitian ini adalah ingin mengerti dan memahami 

kememadaian pelaksanaan sistem pengendalian intern yang diterapkan pada transaksi 

leasing dan efektivitas mekanisme leasing di perusahaan, serta ingin memperoleh 

gambaran pengaruh sistem pengendalian intern dalam pengelolaan transaksi leasing. 

 

1.7.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mngetahui kememadaian sistem pengendalian intern yang diterapkan 

oleh PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk. cabang Bandung pada transaksi 

leasing. 

2. Untuk mengetahui efektivitas mekanisme leasing di PT BFI FINANCE 

INDONESIA Tbk. cabang Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kememadaian sistem pengendalian intern  

transaksi leasing terhadap efektivitas mekanisme leasing perusahaan.  

 

1.8 Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian dan analisis data yang dilakukan serta informasi yang 

penyusun peroleh, maka diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan informasi bagi manajemen mengenai pelaksanaan sistem pengendalian 

intern yang telah ada, khususnya mengenai sistem pengendalian intern di dalam 

pengelolaan transaksi leasing, juga diharapkan dapat membantu manajemen 

dalam menganalisa dan memahami lebih dalam mengenai masalah di dalam 

efektivitas mekanisme leasing dan unsur-unsur yang terkait dalam sistem 

pengendalian intern perusahaan yang selama ini telah dilaksanakan. 

2. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini agar dapat menambah wawasan atau 

pengetahuan penulis dan memberikan gambaran yang dapat dijadikan suatu 



perbandingan antara teori-teori yang telah dipelajari atau didapat dari 

perkuliahan dengan pelaksanaan sebenarnya di lapangan mengenai sistem 

pengendalian intern dan pengaruhnya terhadap pengelolaan transaksi leasing.   

3. Bagi pihak lainnya, hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam tulisan ini, serta dijadikan sebagai gambaran untuk penelitian 

lebih lanjut. 

 

1.9 Kerangka Pemikiran  

 Istilah leasing sebenarnya berasal dari kata lease, yang berarti sewa 

menyewa. Karena memang pada dasarnya leasing adalah sewa menyewa. Jadi leasing 

merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa menyewa. Tetapi kemudian dalam dunia 

bisnis berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut leasing itu 

atau kadang-kadang disebit lease saja, dan telah berubah fungsinya menjadi salah 

satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia leasing sering diistilahkan dengan 

“Sewa Guna Usaha” atau SGU.   

 Sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 1 SKB Menteri Keuangan, 

Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian tentang perizinan usaha leasing 

menyatakan : 

“Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk 
penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu 
perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-
pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi 
perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang 
bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan 
nilai sisa yang telah disepakati bersama”. 

   

 Di dalam perusahaan atau lembaga pembiayaan leasing  atau juga disebut 

Lessor sebagai pihak yang menyewakan barang-barang modal sudah pasti 

menghendaki  adanya suatu sistem pengendalian yang memadai sehingga dapat 

mencapai tujuan pengendalian transaksi leasing yang diharapkan oleh perusahaan, 



namun juga menghendaki adanya jaminan-jaminan dari pihak penyewa atau Lessee 

bahwa modal yang telah dikeluarkannya akan kembali. oleh karena itu perusahaan 

harus berhati-hati di dalam pemberian fasilitas leasing ini, sehingga diperlukan sistem 

dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa sebagai syarat dalam 

mengajukan leasing. Dengan atas dasar itulah, perusahaan membutuhkan sistem 

pengendalian intern yang baik supaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

dan juga dapat dipakai sebagai alat yang dapat membantu pimpinan dalam 

mengendalikan segala kegiatan perusahaan.  

 Adapun pengertian sistem pngendalian intern menurut (SA) seksi 319 yang 

dikutip oleh Mulyadi (2002; 180) dalam buku “Auditing”  adalah sebagai berikut : 

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan 
personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai 
tentang pencapaian tiga tujuan golongan berikut : 
a. Keandalan Laporan Keuangan 
b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 
c. Efektivitas dan efisiensi operasi”. 
 

 Dari definisi di atas, bahwa sistem pengendalian intern tidak hanya 

menyangkut masalah yang berhubungan dengan masalah akuntansi saja, akan tetapi 

mempunyai pengertian yang luas karena di dalamnya termasuk juga ketentuan-

ketentuan yang menyangkut masalah di luar bidang akuntansi. 

  Sistem pengendalian intern yang menyangkut masalah akuntansi, dalam hal 

ini semua ketentuan yang meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur yang 

terutama ditujukan untuk melindungi harta kekayaan perusahaan dan menjamin 

keandalan catatan-catatan akuntansi, disebut “Accounting Control”. Sedangkan 

sistem pengendalian intern yang menyangkut masalah non akuntansi, seperti 

ketentuan yang meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur yang menyangkut 

peningkatan efisiensi perusahaan dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan 

perusahaan yang telah digariskan oleh pimpinan. 

 Selain Accounting Control dan pengendalian intern yang menyangkut 

masalah non akuntansi, juga dapat membantu pimpinan dalam hal terciptanya sistem 



pengendalian intern perusahaan. Karena itu pimpinan mempunyai tanggung jawab 

untuk merencanakan, menetapkan dan mengawasi sistem pengendalian intern dengan 

baik, menurut Arens et al (2002; 271-272), tujuan pengendalian intern adalah 

sebagai berikut : 

“1. Reliability of financial Reporting 
      Management has both a legal responsibility to be sure that the 

information is fairly prepared in accordance with reporting 
requrements such as GAAP. 

 2. Efficiency and effectiveness of operations 
      Control within an organization are meant to encourage efficient and 

effective use of its resources, including personnel, to optimize the 
company’s goals. 

3. Compliance with Applicable laws and Regulation 
     Organization are required to follow many laws and regulations, some 

are only indirectly related to accounting. Examples include 
environmental protection and civil Rights laws others are closely 
related to accounting, such ase income tax regulation and fraud”. 

 

Berdasarkan tujuan sistem pengendalian intern yang dijalankan perusahaan 

adalah memadai apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Suatu struktur organisasi di mana ada pemisahan fungsi secara tetap. 

2. Sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan yang layak agar tercapai 

suatu pengawasan akuntansi yang cukup atas aktiva, hutang-hutang, pendapatan 

dan biaya. 

3. Praktek-praktek yang sehat harus diikuti dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

setiap bagian organisasi. 

4. Pegawai-pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tanggung jawabnya. 

5. Adanya suatu bagian pengawasan intern (internal auditing) yang berada pada 

susunan organisai. 

 Pengendalian yang efektif adalah sedemikian pentingnya terhadap 

pernyataan tentang kebenaran data keuangan dan masalah penyerahan tanggung 

jawab pimpinan yang tepat apabila dikehendaki, bahwa pimpinan bersedia 



mengambil langkah untuk mencapainya. Tanggung jawab pimpinan tidak berakhir 

dengan adanya prosedur pengawasan yang sangat diperlukan itu. 

 Suatu sistem pengendalian intern itu harus selalu diawasi untuk 

menentukan: 

1. Bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan itu dipahami dengan baik dan telah 

dijalankan. 

2. Bahwa perubahan-perubahan di dalam kondisi operasi itu tidak menyebabkan 

prosedur menjadi berlebihan, ketinggalan atau tidak cukup. 

3. Bahwa dimana ada kegagalan dalam sistem, alat-alat yang efektif segera dapat 

dijalankan. 

 Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian 

dapat dipenuhi, manajemen merancang unsur-unsur pokok dalam pengendalian 

intern, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian.   

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis mencoba untuk menarik 

suatu hipotesis sebagai berikut : 

“Jika sistem pengendalian intern transaksi leasing diterapkan dan dilaksanakan 

secara memadai, maka dapat menunjang terhadap efektivitas mekanisme 

leasing perusahaan”. 

 

1.10Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dalam penyusunan ini dilakukan di PT. BFI FINANCE 

INDONESIA Tbk. Cabang Bandung yang berlokasi di Jl. Lengkong kecil No. 12B 

Bandung.  

 

 

 

 

 

 


