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TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Sistem Pengendalian Intern 

 Pada perusahaan yang telah mempunyai ruang lingkup operasi yang cukup 

luas dengan berbagai masalah yang harus ditanggulangi, pimpinan perusahaan tidak 

mungkin melakukan pengawasan sendiri pada jenjang pengawasan yang cukup luas. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan suatu alat bantu pengendalian. Alat 

bantu yang dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern.  

 

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

 Di dalam suatu lingkup perusahaan yang sedang berkembang, sistem 

pengendalian intern sangatlah diperlukan, dikarenakan adanya keterbatasan 

kemampuan pimpinan, pimpinan perlu melimpahkan wewenang kepada manajemen 

dan personel lain agar perusahaan itu terjaga dari setiap kemungkinan yang sifatnya 

merugikan perusahaan. Dapat dikatakan pengendalian intern itu perlu untuk pihak 

pimpinan sebab tanggung jawab pimpinanlah untuk mengadakan suatu pengendalian 

intern yang baik. 

 Menurut (SA) seksi 319 yang dikutip oleh Mulyadi (2002; 180) dalam 

buku “Auditing”,  pengendalian intern adalah :  

                “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”. 
  



  Definisi lain pengendalian intern menurut The Commite Of Sponsoring 

Organization (COSO) yang dikutip oleh Boyton et all (2001; 325) dalam buku 

“Modern Auditing” adalah sebagai berikut : 

 “Internal control is process, effected by entity’s board of directors, 
management, and other personal, designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objectives in the following 
categories : (1) Reability Of Financial Reporting; (2) Compliance of with 
applicable laws and regulations; (3) Effectivenes and efficiency of 
operations”. 

                 

                Berdasarkan definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern 

adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh direktur, manajemen, dan anggota lainnya 

yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga 

golongan tujuan yaitu : (1) keandalan laporan keuangan; (2) kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku; (3) efektivitas dan efisiensi operasi. 

 Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001; 319.2) dalam 

“Standar Profesional Akuntan Publik” mengenai Sistem Pengendalian Intern sebagai 

berikut : 

  “Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris, manajamen, dan personel lain entitas yang didesain untuk 
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan 
tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas 
dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan yang berlaku”. 

   

               Dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern perlu untuk kepentingan 

pihak pimpinan, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pimpinanlah untuk 

mengadakan suatu sistem pengendalian intern yang baik. Sebagaimana kita tahu 

sistem pengendalian intern untuk meniadakan semua kemungkinan terjadi kesalahan 

atau penyelewengan, tetapi dengan sistem pengendalian intern yang baik bisa 

dipastikan menekan terjadinya kesalahan dan tindak penyelewengan, dan kalaupun 

kesalahan dan penyelewengan terjadi dapat diketahui dan diatasi dengan cepat. 

 



2.1.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern 

 Suatu sistem pengendalian intern yang baik untuk suatu perusahaan tertentu 

belum tentu baik untuk perusahaan lain, meskipun keduanya bergerak dalam bidang 

yang sama. Faktor jenis perusahaan dan golongan perusahaan menjadi syarat adanya 

suatu pengendalian intern yang berbeda, salah satu faktor yang menyebabkannya 

adalah masing-masing pimpinan perusahaan mempunyai latar belakang berbeda, 

misalnya berbeda dari disiplin ilmunya, skill ataupun filosofinya, semua itu akan 

mempengaruhi pada penerapan sistem yang digunakan. 

 Guna mencapai sistem pengendalian intern yang memadai, diperlukannya 

beberapa unsur, menurut Commite Of Sponsoring Organization (COSO) sebagaiman 

dikutip oleh Arens et al (2003; 274) dalam buku “Auditing and Asurance Services” 

adalah sebagai berikut : 

                “Internal control includes five categories of controls that mangement 
design implement to provide reasonable assurance that management’s 
control objectives will be met, these are called the components of internal 
control are : 
a. The control environment 
b. Risk assessment 
c. Control activities 
d. Information and communication 
e. Monitoring”. 

   

 Penjelasan tentang unsur-unsur pengendalian intern menurut COSO adalah 

sebagai berikut : 

1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

              Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu 

organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pegendalian. 

Lingkukngan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan manajemen yang 

memiliki faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas 

antara lain : 

(a)  Integritas dan nilai-nilai etika 



Efektivitas pengendalian internal bersumber dari dalam diri seorang yang 

mendesain dan melaksanakannya. Pengendalian intern yang memadai 

desainnya namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjungjung 

tinggi integritas dan tidak memiliki etika, akan mengakibatkan tidak 

terwujudnya pengendalian intern yang memadai. Oleh karena itu, 

tanggung jawab manajemen adalah menjungjung tinggi nilai integritas 

yaitu suatu kemampuan untuk mewujudkan apa yang dikatakan dan telah 

menjadi komitmennya. 

(b) Komitmen terhadap kompetensi 

Komitmen terhadap kompetensi termasuk pertimbangan manajemen akan 

kecakapan seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu dan 

bagaimana tingkat kecakapannya diterjemahkan kedalam keahlian dan 

pengetahuan yang dibutuhkan. 

(c)  Partisipasi Dewan Direksi atau Komite Audit 

Kesadaran pengendalian dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh dewan 

direksi atau komite audit. Komite audit yang independen dibebani oleh 

tanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan yang 

mencakup pengendalian intern dan ketaatan terhadap undang-undang dan 

peraturan yang telah ditetapkan. 

(d) Falsafah manajemen dan gaya operasi 

   Pemahaman mengenai falsafah dan gaya operasi membuat auditor  dapat 

merasakan sikap manajemen terhadap pengendalian. 

(e)  Struktur organisasi 

Struktur  organisasi dari suatu perusahaan menyediakan kerangka kerja 

operasi perushaan untuk mencapai keseluruhan tujuan perusahaan yang 

telah direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan diawasi. 

 

 

 



(f)  Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 

penetapan wewenang dan tanggung jawab dimaksudkan agar  

mempermudah proses operasi, proses pelaporan dan memperjelas  tingkat 

kepemimpinan dalam perusahaan. 

(g) Kebijakan dan sumber daya manusia 

Kebijakan sumber daya manusia berhubungan dengan proses penerimaan, 

penempatan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, penggantian dan 

tindakan perbaikan. 

 Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran dan 

tindakan dari dewan komisaris, manajemen, pemilik dan pihak lain mengenai 

pentingnya pengendalian dan tekanannya dalam perusahaan. 

2) Penaksiran Risiko (Risk Assessment) 

Bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menngelola Risiko 

yang berhubungan dengan persiapan pelaporan keuangan yang akan disajikan 

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Risiko pengendalian dapat terjadi 

akibat ditimbulkan hal-hal sebagai berikut : 

(a) Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan 

(b) Karyawan baru 

(c) Sistem informasi baru 

(d) Pertumbuhan yang pesat 

(e) Teknologi baru 

(f) Kegiatan yang baru 

3) Informasi dan komunikasi (Information and communication) 

Kualitas pengendalian intern, termasuk sistem informasi akuntansi 

mempengaruhi kemampuan manajer dalam membuat keputusan dalam pengelolaan 

dan pengendalian kegiatan perusahaan dan menyiapkan laporan keuangan yang layak. 

komunikasi adalah proses pemahaman peran individual dan pertanggung 

jawaban yang berhubungan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan. 

Komunikasi biasanya dibuat berdasarkan pedoman kebijakan, pedoman akuntansi, 



pelaporan keuangan memorandum atau dapat juga dibuat secara lisan dan melalui 

tindakan yang digunakan oleh manajer. 

4) Aktivitas pengendalian (Control activities) 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 

manajemen untuk memenuhi tujuannya dalam pelaporan keuangan. Kategori-kategori 

aktivitas pengendalian adalah sebagai berikut : 

(a) Pemisahan tugas yang cukup; 

(b) Pengelolalaan informasi; 

(c) Pengendalian fisik; 

(d) Tinjauan ulang  prestasi. 

5) Pemantauan (Monitoring) 

Suatu proses yang menguji dan menetapkan kualitas pelaksanaan 

pengendalian intern termasuk menetapkan anggaran dan operasi dalam dasar periode 

waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Proses ini dicapai dengan 

pengawasan yang berkesinambungan terhadap kegiatan operasi perusahaan. Dari 

hasil pemantauan ini dapat diketahui kelemahan dan kelebihan perusahaan, sehingga 

dapat disusun pengendalian intern yang baik. 

Selain unsur-unsur sistem pengendalian intern, Ikatan Akuntan Indonesia 

(2001; 319.2) dalam buku “Standar Profesional Akuntan Publik” mengemukakan 

unsur-unsur Struktur Pengendalian Intern sebagai berikut : 

 “ 1. Lingkungan Pengendalian 
Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, 
mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. 
Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua 
komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan 
struktur. 
Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor berikut ini:  
a. Integritas dan nilai etika. 
b. Komitmen terhadap kompetensi. 
c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit. 
d. Filosofi dan gaya operasi manajemen. 
e. Struktur organisasi. 
f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab. 



g. Kebiajakan dan praktik sumber daya manusia. 
  2. Penaksiran risiko 

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap 
risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu 
dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. 
Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini: 
a. Perubahan dalam lingkungan operasi. 
b. Personel baru. 
c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki. 
d. Teknologi baru. 
e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru. 
f. Restrukturisasi korporasi. 
g. Operasi luar negeri. 
h. Standar akuntansi baru. 

  3. Aktivitas pengendalian 
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 
membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 
Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan 
audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang 
berkaitan dengan berikut ini : 
a. Review terhadap kinerja. 
b. Pengolahan fisik. 
c. Pemisahan tugas. 

  4. Informasi dan komunikasi 
Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, 
penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan 
waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab 
mereka. 

  5. Pemantauan 
Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja 
pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup 
penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan 
tindakan perbaikan yang dilakukan.”. 

    

 Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur sistem 

pengendalian intern mencakup pula struktur pengendalian intern. Unsur-unsur di atas 

harus ada setiap perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

 

 



2.1.3 Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

 Menurut tujuannya sistem pengendalian intern di bagi menjadi dua bagian 

yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administrasi. Pada 

pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode-metode, dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi 

dan mengecek ketelitian dan keandalan data dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa: 

1. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan atau wewenang pimpinan baik 

yang bersifat umum maupun khusus. 

2. Transaksi dicatat sedemikian rupa sehingga memungkinkan dibuatnya ikhtisar-

ikhitisar tersebut dan menekan pertanggungjawaban atas harta perusahaan. 

3. Penguasaan atas harta perusahaan diberikan hanya dengan persetujuan atau 

wewenang pimpinan. 

4. Jumlah aktiva seperti yang tercantum dalam catatan perusahaan dicocokan 

dengan aktiva yang ada, pada waktu yang tepat dan tindakan yang sewajarnya 

diambil jika terjadi perbedaan. 

  Suatu pengendalian administrasi meliputi rencana organisasi serta prosedur 

dan catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan yang membawa 

kepada tindakan pimpinan perusahaan untuk menyetujui atau memberi wewenang 

atas terjadinya transaksi-transaksi. Pemberian wewenang tersebut merupakan salah 

satu fungsi dari pada pimpinan perusahaan yang langsung berhubungan dengan 

tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal ini merupakan titik tolak 

untuk menciptakan pengendalian akuntansi atas transaksi. 

 Tujuan pengendalian intern yang dikemukakan oleh Arens et al (2002; 

271-272)  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”. 

 Menurut Arens et al, tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut : 

1)  Keandalan Pelaporan Keuangan 

      Manajemen memiliki tanggung jawab untuk memberikan keyakinan bahwa 

laporan keuangan telah disajikan secara jujur dan sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan, seperti GAAP. 

2)  Efisiensi dan Efektivitas Operasi 

      Pengendalian dalam organisasi dimaksudkan untuk mendorong efektivitas dan 

efisiensi dari penggunaan sumber daya, termasuk tenaga kerja, untuk memberikan 

keyakianan akan tercapainya tujuan organisasi. 

3)  Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan  

      Organisasi diwajibkan mengikuti hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 

Beberapa diantara peraturan tersebut berhubungan secara tidak langsung dengan 

akuntansi, seperti hukum perlindungan lingkungan dan hukum mengenai hak 

sipil. Namun beberapa diantaranya berhubungan dekat dengan akuntansi, seperti 

peraturan perpajakan dan penggelapan.  

 Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa peran manajer atau pimpinan 

perusahaan sangat berkepentingan untuk menyusun sistem pengendalian intern yang 

memadai, efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 

  

2.1.4 Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern 

 Kehadiran sistem pengendalian intern dalam perusahaan diharapkan dapat 

membantu pimpinan dalam mencapai tujuan perusahaan. Namun pengendalian intern 

tersebut bukanlah berarti semua masalah yang dihadapi dapat dipecahkan, melainkan 



mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Itupun ada batas-batas tertentu yang 

menyebabkan pengendalian memadaipun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

 Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2000; 319) dalam “Standar 

Profesional Akuntan Publik”, keterbatasan pengendalian internal adalah sebagai 

berikut : 

  “Keefektivan profesional pengendalian internal satuan usaha 
ditentukan oleh kendala yang melekat di dalamnya. Kesalahan 
penerapan kebijakan dan proedur mungkin timbul dari sebab-sebab 
misalnya salah mengerti instruksi yang diberikan, salah dalam 
membuat pertimbangan, kurang hati-hati, kurang perhatian dan 
lelah. Lebih lanjut kebijakan dan prosedur memerlukan pemisahan 
dalam tugas dapat hilang keampuhannya jika terjadi 
persekongkolan, baik antara orang-orang dalam satuan usaha atau 
dengan pihak luar satuan usaha atau dengan jika manajemen 
melanggar kebijakan dan prosedur yang ada”. 

    

Mulyadi (2002; 181) dalam buku “Auditing” mengelompokan hal-hal yang 

dapat memperlemah sistem pengendalian intern  sebagai berikut : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan. 
    2. Gangguan. 

       3. Kolusi. 
       4. Pengabaian oleh manajemen. 
       5. Biaya lawan manfaat”. 

 

Penjelasannya sebagai berikut : 

1.   Kesalahan dalam pertimbangan  

      Seringkalinya manajemen dan personel lain dapat mempertimbangkan keputusan 

bisnis yang diambil dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya 

informasi yang didapat oleh setiap manajemen dan personel, keterbatasabn waktu 

dan tekanan lain. 

2.   Gangguan 

      Dalam pengendalian intern yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel 

secara keliru memerintah perintah atau membuat kesalahan, tidak adanya 



perhatian dan kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permnen dalam 

personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan. 

3.   Kolusi 

      Adalah tindakan beberapa individual untuk kejahatan. Kolusi dapat 

mengakibatkan rusaknya pengendalian intern dan tidak terungkapnya ketidak 

beresan atau tidak terdeteksinya kekurangan atau pengendalian intern yang 

dirancang. 

4.   Pengabaian oleh manajer 

      Manajer dapat mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk 

tujuan yang tidak sah, seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi 

keuangan yang berlebihan. 

5.   Biaya lawan manfaat 

      Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern yang tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut.  

               Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebaik-baiknya sistem 

pengendalian intern yang diterapkan perusahaan, namun dalam pelaksanaannya 

belum tentu akan berjalan dengan baik pula apabila tidak didukung oleh personil 

yang berkualitas dan memadai.  

 

2.2 Pengertian Efektivitas 

 Pengertian Efektivitas menurut Arens et al (2003; 738) adalah sebagai 

berikut : 

“Efektiveness revers to the accomplishment of objectives, where as 
efficiency refers to the resources used to achieve these objectives, and 
excample of efektiveness is production of part without defect eficiency 
concern whether these part are produce” 

 

Dengan demikian, efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan-tujuan, 

sedangkan efisiensi mengacu kepada penggunaan sumber daya untuk pencapaian 

tujuan tersebut. 



Sedangkan pengertian Efektivitas menurut Rob Reider (2002; 22)  adalah 

sebagai berikut : 

“Effectiveness (or results of operations) is the organization achieving 
results or benefits based on stated goals and objectives or some other 
measurable criteria ? The review of the results of operations includes : (1) 
Appraisal of the organizational planning system as to its development of 
realistic goals, objectives, and detail plans; (2) Assessment of the 
adeguacy of management’s system for measuring effectiveness; (3) 
Determination of the extent to which results are acieved; (4) 
Identification of factors inhibiting satisfactory performance of results” 
 

Menurut Rob Reider, Efektivitas mengacu kepada apakah organisasi 

menerima hasil-hasil atau keuntungan-keuntungan berdasarkan tujuan-tujuan, 

sasaran-sasaran, atau kriteria yang dapat diukur lainnya yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Penilaian hasil kinerja operasi mencakup : 

1)   Pengukuran pada sistem perencanaan organisasi dengan tujuan pengembangan 

yang realistik, objektif, dan perencanaan secara mendetail ; 

2)   Penilaian atas kecukupan sistem manajemen untuk mengukur efektivitas ; 

3)   Penentuan sampai sejauh mana tujuan tercapai ; 

4)   Identifikasi faktor-faktor yang menghambat hasil kinerja yang memuaskan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tingkat 

efektifitas perusahaan yang sangat tinggi, maka tingkat pencapaian tujuan perusahaan 

sangat tinggi, dan jika tingkat efektivitas perusahaan sangat rendah, maka tingkat 

pencapaian tujuan perusahan sangat rendah. 

    

2.3 Sewa Guna Usaha  (Leasing)  

 Pada saat sekarang ini perekonomian di Indonesia mulai menunjukkan 

tanda-tanda pertumbuhan ke arah yg positif. Seiring dengan membaiknya keadaan 

perekonomian tersebut, maka roda perekonomian mulai bergairah lagi. 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. 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).  

 

2.3.1 Latar Belakang Leasing 

 Usaha leasing dalam bentuk sebagaimana kita kenal dewasa ini di Indonesia 

boleh dikatakan masih baru perkembangannya. Sebagai alternatif bagi teknik 

pembiayaan, usaha leasing dalam tahun-tahun belakangan ini memainkan peran yang 

semakin penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. 

 Leasing di Indonesia mulai muncul pertama kali pada tahun 1974, yaitu 

dengan dikeluarkannya Surat Keputussan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri 

Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No. Kep-

122/MK/IV/2/1974, No. 32/MSK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 

Februari 1974.  

 Munculnya lembaga leasing ini merupakan suatu alternatif yang menarik 

bagi para pengusaha selain cara-cara pembiayaan konvensional yang lazim dilakukan 

melalui perbankan karena saat ini memang sulit di dapat dana untuk jangka waktu 

menengah dan panjang. Sedangkan melalui leasing mereka bisa memperoleh dana 

untuk membiayai pembelian barang-barang modal dengan jangka pengembalian 

antara 3-5 tahun atau lebih. Disamping hal tersebut diatas para pengusaha juga 

memperoleh keuntungan dari adanya peraturan yang berlaku dimana untuk 

kepentingan pajak transaksi leasing diperhitungkan sebagai operating leasing 

sehingga leasing rental dianggap sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan 

kena pajak. 

 

2.3.2 Pengertian Leasing 

 Istilah leasing sebenarnya berasal dari kata lease, yang berarti sewa 

menyewa. Karena memang 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 disebut sebagai lease saja, dan telah berubah fungsinya menjadi 

salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia leasing sering diistilahkan 

dengan “sewa guna usaha” 

 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”. 

  

Pengertian tersebut nampaknya hanya menampung satu jenis sewa guna 

usaha yang lazim disebut Finance Lease atau sewa guna usaha pembiayaan. Namun 

demikian, dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 

tahun  1998 tanggal 20 Desember tentang lembaga pembiayaan dan Keputusan 

Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1998 telah 

memperluas kegiatan sewa guna usaha. 

Keputusan Presiden No. 61 tahun 1998 yang dikenal dengan paket 

Deregulasi Desember 1998 mengenai Industri Multy Finance di indonesia, 

memberikan kemudahan mendirikan perusahaan baru yang bergerak dibidang 

pembiayaan. 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

1251/KMK/013/1998 tanggal 20 Desember 1998 memuat pengertian-pengertian sewa 

guna usaha sebagai berikut : 



1.  Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi 

penyewa guna usaha (lessee) baik dengan maupun tanpa opsi untuk membeli 

barang tersebut. 

2. Pengadaan barang modal dapat dilakukan dengan membeli barang milik penyewa 

guna usaha (lessee) yang kemudian disewagunausahakan kembali. 

3.  Selama perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang  modal 

objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan sewa guna usaha 

(lessor). 

Pengertian leasing selanjutnya dikemukakan dalam surat Keputusan 

Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 sebagai berikut : 

“Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk 
penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan opsi 
(finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa opsi (operating lese) 
untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu”. 
 

 Kieso, Weygand dan Water Field (2001; 1190) dalam “Intermediate 

Accounting” memberikan definisi tentang leasing sebagai berikut : 

“A lease is a contractual agreement between a lessor and a lessee that 
conveys to the lessee the right to use a specific property (real or personal), 
owned by the lessor, for a specific period of time in return for stipulated 
and generally periodic, cash payments (rents)”.  
 

 Lebih lanjut, dalam International Accounting Standards No. 17 (IAS No. 

17) yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Committee (IASC) 

dalam bulan September 1982 memberikan definisi lease sebagai berikut : 

“Lease is an agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return 

for rent the right to use an asset for an agreed period of time”. 

  
 Wiliam S dan Holden (1992; 1080) dalam “Intermediate Accounting”, 

definisi leasing sebagai berikut : 



“An aggrement in which the owner property, identified as the lessor, 

allow another, identified as the lesse, to use the property in exchange for 

periodic payments”. 

 

Berdasarkan pengertian leasing sebagaimana dikemukakan diatas, kegiatan 

leasing setidak-tidaknya harus mencerminkan hal-hal sebagai berikut : 

1.   Kegiatan leasing yang dilakukan oleh perusahaan leasing merupakan kegiatan 

   pembiayaan terutama untuk pengadaan barang modal bagi perusahaan yang 

membutuhkan. Pihak yang menyewakan disebut lessor sedangkan pihak yang 

menyewa disebut lessee. 

2.  Kontrak atau perjanjian leasing harus meliputi suatu periode atau jangka waktu 

tertentu atau paling tidak harus mencerminkan pembiayaan jangka menengah atau 

jangka panjang sebagai mana lazimnya pembiayaan investasi. Selama jangka 

waktu lease, hak milik atas barang modal yang di-lease-kan tetap berada pada 

lessor, sedangkan hak pakai atau hak guna berada pada lessee. 

3.  Selama perjanjian leasing, pihak lessee berkewajiban membayar lease rental   

kepada pihak lessor berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Sehubungan 

dengan kewajiban pembayaran lease rental selama jangka waktu leasing, dapat 

mengembalikan jumlah pembiayaan lease yang diberikan termasuk keuntungan 

yang diperhitungkannya, sebaliknya pihak lessee mempunyai kepentingan agar 

pembiayaan lease rental dianggap sebagai usaha perusahaan. 

4.  Dalam perjanjian leasing, khususnya Finance atau Capital lease terdapat hak opsi 

atau hak pilih bagi pihak lessee untuk membeli barang modal yang di-lease-nya 

atau memperpanjang perjanjian leasing pada saat jangka waktu leasing berakhir.   

 Selain pengertian-pengertian yang telah dijabarkan diatas, masih banyak 

lagi pendapat-pendapat dan pengertian-pengertian lain mengenai leasing dilihat dari 

sudut pandang yang berbeda, tetapi pada dasarnya sama. Pengertian leasing harus 

terdiri dari unsur-unsur pengertian sebagai berikut :  

- Pembiayaan perusahaan; 



- Penyediaan barang-barang modal; 

- Jangka waktu tertentu; 

- Pembayaran secara berkala;  

- Adanya hak pilih (optie); 

- Adanya nilai sisa yang disepakati bersama; 

- Adanya pihak lessor; 

- Adanya pihak lessee. 

 

2.3.3 Aspek Yuridis (Hukum) Tentang Leasing 

 Di dalam sistem pembiayaan leasing tentu mempunyai alas atau dasar 

hukum di Indonesia, yang di mana merupakan dasar hukum yang pokok adalah asas 

kebebasan berkontrak, seperti yang terdapat dalam 1338 KUH Perdata. Sepanjang 

memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka leasing berlaku 

dan ketentuan tentang perikatan seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUH 

Perdata, berlaku juga untuk leasing. Namun demikian, disamping alas hukum 

mengenai asas kebebasan berkontrak, terdapat beberapa alas hukum lainnya yang 

lebih bersifat administratif. Diantaranya yang terpenting adalah : 

1. 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. 

2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustria, dan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 

No. Kep-122/MK/IV/2/1974, 

No. 32/M/SK/2/1974, 

No. 30/Kpb/I/1974, 

Tentang Perizinan Usaha Leasing.    

3. Keputusan Presiden RI, No. 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan. 

4. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 125/KMK.013/1988, tentang Ketentuan 

dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah berkali-



kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 

448/KMK.017/2000 tentang Pembiayaan Perusahaan. 

5. Keputusan Menteri Keuangan RI, No. 634/kmk.013/1990, tentang Pengadaan 

Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan 

Leasing). 

6. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991, tentang Kegiatan 

Sewa Guna Usaha (Leasing). 

 

2.3.4 Jenis-jenis Leasing 

 Jenis-jenis sewa guna usaha (leasing) yang sudah dikenal secara umum, 

termasuk dua jenis sewa guna usaha yang telah ditampung dalam Keputusan Menteri 

Keuangan adalah sebagai berikut : 

1.   Finance lease atau Capital lease (sewa guna usaha pembiayaan) 

Dalam sewa guna usaha, perusahaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang 

membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee) biasanya 

memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna 

usaha, sebagai pemilik barang mobal tersebut, melakukan pemesanan, 

pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa 

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

pembayaran sewa guna usaha secara berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah 

dengan pembayaran nilai sisa (residual value), kalau ada, akan mencakup 

pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang 

merupakan pendapatan sewa guna usaha (PSAK No.30, 2002; 30.1) 

2.    Operating lease (sewa menyewa biasa) 

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal 

dan selanjutnya disewagunausahakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda 

dengan Finance Lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala 

dalam operating lease 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 disewagunausahakan, atau melalui beberapa 

kontrak sewa guna usaha lainnya (PSAK No.30, 2002; 30.1) 

Dalam sewa guna usaha ini dibutuhkan keahlian khusus dari perusahaan sewa 

guna usaha untuk memelihara dan memasarkan kembali barang modal yang 

disewagunakan, sehingga berbeda dengan Finance Lease, perusahaan sewa guna 

usaha dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya 

pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan 

barang modal yang bersangkutan. 

3.    Sales-Type lease (sewa guna usaha penjualan) 

Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha 

secara langsung (Direct Finance lease) dimana dalam jumlah transaksi termasuk 

laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan 

perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha jenis ini seringkali merupakan 

suatu jalan pemasaran bagi perusahaan tertentu (PSAK No.30, 2002; 30.1) 

4.   Leveraged lease 

Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya tiga pihak, yakni 

penyewa guna usaha, perusahaan sewa guna usaha dan kreditur jangka panjang 

yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha (PSAK No.30, 

2002; 30.1)   

 

2.3.5 Perbedaan Leasing Dengan Perjanjian Lain 

 Ada beberapa bentuk perjanjian lain yang mirip dengan leasing, tetapi 

sebenarnya terdapat perbedaan-perbedaan tertentu. Perjanjian-perjanjian tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1.      Perbedaan pinjaman uang (Loan) dengan leasing 

a) Loan bertujuan untuk menyediakan dana, sementara leasing bertujuan 

menyewakan barang modal. 



b) Loan terfokus pada uang, jadi kreditur bukan pemilik dari barang yang 

didanai, sementara dalam leasing paling tidak secara yuridis, lessor 

merupakan pemilik barang modal. 

c) Risiko pada loan berupa risiko keuangan, sedangkan pada leasing, 

risikonya berupa rsiko keuangan dan risiko fisik atas barang modal. 

d) Jaminan hutang pada loan adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang 

sering kali tidak ada hubungannya dengan tujuan penggunaan dana 

pinjaman. Sementara pada leasing jaminannya berupa barang modal yang 

dibeli dengan dana dari leasing tersebut. 

e) Pada loan jika ada wanprestasi dari pihak debitur, maka barang jaminan 

dilelang, dan kelebihan harganya dikembalikan kepada debitur. Sementara 

jika wanprestasi lessee pada leasing, pada prinsipnya lessor tinggal 

mengambil kembali barang modal tersebut tanpa harus memperhitungkan 

kelebihan harga. 

2. Perbedaan sewa menyewa dengan leasing. 

a) Jangka waktu pada leasing adalah terbatas, sementara jangka waktu pada 

sewa menyewa biasa bisa terbatas dan bisa tidak. 

b) Objek dari perjanjian sewa menyewa berupa barang berwujud yang 

berbentuk apa saja, sementara objek dari leasing umumnya adalah barang 

modal, alat produksi, atau beberapa bentuk barang konsumsi. 

c) Dokumen-dokumen dalam perjanjian leasing jauh lebih rumit dibandingkan 

dengan sewa menyewa biasa. 

3. Perbedaan Jual beli secara angsuran dengan leasing. 

a) Pada jual beli dengan angsuran, hak milik berpindah pada saat barang 

diserahkan penjual kepada pembeli, sedangkan pada leasing, hak milik atas 

barang tetap pada lessor, kecuali pada pada financial lease yang mana di 

beri hak opsi kepemilikan pada akhir masa leasing. 



b) Pada leasing, jangka waktunya disesuaikan dengan masa guna (useful life) 

dari barang yang di-lease-kan, sedangkan pada jual beli dengan angsuran 

ditetapkan sepihak oleh penjual. 

4.       Perbedaan sewa-beli secara angsuran dengan leasing. 

c) Pada leasing, lessor biasanya merupakan yang menyediakan dana dan 

membiayai pembelian barang tersebut seluruhnya dan bertindak sebagai 

lembaga keuangan, sedangkan pada sewa- beli, penjual adalah produsen 

atau pedagang yang berusaha menjual barangnya. 

d) Masa leasing biasanya ditetapkan sesuai dengan umur kegunaan barang 

yang diperkirakan dan angsuran imbalan jasa disesuaikan dengan hasil 

usaha lessee yang diperkirakan oleh lessor, sedangkan tidak selalu demikian 

halnya dengan sewa-beli, yaitu masa pembayaran angsuran ditetapkan atas 

dasar kemampuan pembeli. 

e) Dalam sewa-beli si pembeli bermaksud untuk memiliki barang tersebut, 

sedangkan dalam hal leasing sama sekali tidak ada tujuan tersebut pada 

lessee. Jadi dapat dikatakan bahwa pada akhir masa sewa-beli, hak milik 

atas barang dengan sendirinya beralih ke pembeli. Sedangkan pada leasing, 

lessee memutuskan apakah akan mempergunakan hak opsinya untuk 

membeli, memperpanjang ataupun mengembalikan barang yang 

bersangkutan kepada lessor dan hanya setelah pembayaran harga pembelian 

hak milik atas barang tersebut beralih pada lessee. 

 

2.3.6 Keuntungan Leasing 

 Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana 

dalam prosedur dan pelaksanaannya dan oleh karena itu leasing sebagai pembiayaan 

alternatif nampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal 

bagi perusahaan-perusahaan, maka leasing didukung oleh keuntungan-keuntungan 

sebagai berikut : 



1. Flexible/luwes, artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

perusahaan yaitu besarnya pembayaran atau periode lease dapat diatur 

sedemikian rupa sesuai kondisi perusahaan. 

2. Tidak diperlukan jaminan (agunan), karena hak kepemilikan sah atas aktiva 

yang di-lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan 

yang dihasilkan oleh aktiva yang di-lease sudah merupakan jaminan bagi 

lease itu sendiri 

3. On/Off Balance Sheet, artinya barang modal dapat ditampilkan atau tidak 

ditampilkan dalam neraca perusahaan, jadi seandainya merupakan 

pembiayaan “off-balance sheet”, maka pembayaran angsuran oleh lease 

dapat dianggap sebagai biaya operasi dan perbandingan hutang dengan modal 

sendiri tidak terpengaruhi sama sekali. 

4. Capital saving, yaitu tidak perlu menyediakan dana yang besar, maksimum 

hanya “down payment” yang biasanya jumlahnya tidak terlalu besar, jadi 

dalam hal ini merupakan suatu penghematan modal bagi pihak lessee. 

5. Keuntungan “cash flow”, artinya besarnya pembayaran lease serta saat 

pembayaran dapat disesuaikan dengan kondisi “cash flow” perusahaan. 

6. Cepat dalam pelayanan, artinya secara prosedur leasing lebih sederhana dan 

relatif lebih cepat dalam realisasi pembiayaan bila dibandingkan dengan 

kredit investasi dari bank. 

7. Pembayaran angsuran lease diperlukan sebagai biaya operasional, artinya 

pembayaran lease langsung dihitung sebagai biaya dalam penentuan laba/rugi 

perusahaan, jadi pembayarannya dihitung dari pendapatan sebelum pajak, 

bukan dari laba yang telah tekena pajak. 

8. Sebagai pelindung terhadap inflasi, artinya terhindar dari resiko penurunan 

nilai uang yang disebabkan oleh inflasi. 

9. Biaya-biaya tambahan selain harga perolehan dapat dianggap sebagai biaya 

modal dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya masa lease. 



10. Masa laku lease lebih lama dibandingkan dengan cara pembiayaan lainnya 

dan masa lakunya kerap kali mendekati masa daya guna alat perlengkapan 

yang bersangkutan, sehingga memungkinkan perusahaan dapat membiayai 

peralatan sesuai dengan usia ekonomisnya. 

11. Adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa lease. 

12. Mengurangi risiko ketinggalan mode dan memungkinkan masa coba 

pemakaian. 

13. Kadang-kadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk suatu perusahaan, 

terutama perusahaan ekonomi lemah, untuk mendapatkan memenuhi atau 

memodernisasi pabriknya, sehingga memenuhi selera masyarakat. 

14. Biaya untuk mendapatkan fasilitas leasing adalah relatif lebih rendah dari 

pada biaya untuk mendapatkan kredit jangka panjang, biaya-biaya itu antara 

lain tediri dari : “comitment fee”, biaya kontrak, provisi, biaya hipotik, bea 

materai, dan biaya-biaya lainnya. 

 

2.3.7 Kerugian Leasing 

 Disamping keuntungan-keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh semua 

pihak, maka leasing juga mempunyai segi kerugian/kelemahan yaitu sebagai berikut : 

1. Barang modal yang di-lease tidak dapat dicantumkan sebagai aktiva lessee 

untuk tujuan “collateral credit” dari bank, yaitu “trade creditor” mungkin 

akan menilai perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan yang lemah. 

2. Bagi para pengusaha tertentu kadang-kadang timbul masalah prestise antara 

memiliki sendiri barang modal atau lease. 

 

2.3.8 Sewa Guna Usaha Sindikasi (Syndicated Lease) 

 Dalam sewa guna usaha sindikasi beberapa perusahaan sewa guna usaha 

secara bersama melakukan transaksi sewa guna usaha dengan satu penyewa guna 

usaha. Sewa guna usaha ini dilakukan karena nilai transaksi yang terlampau besar 

atau karena faktor-faktor lain. Salah satu perusahaan sewa guna usaha akan ditunjuk 



sebagai koordinator sehingga penyewa guna usaha cukup berkomunikasi dengan 

perusahaan ini untuk melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut transaksi sewa 

guna usaha. Pelaksanaan transaksi ini dapat dilakukan baik melalui sewa guna usaha 

langsung maupun penjualan dan penyewaan kembali. 

 

2.3.9 Pelaksanaan Transaksi Leasing 

 Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa guna usaha dapat 

dilaksanakan sebagai berikut : 

A. Sewa guna usaha langsung (Direct Lease) 

  Dalam transaksi jenis ini penyewa guna usaha belum pernah memiliki 

barang modal yang menjadi obyek sewa guna usaha sehingga atas permintaannya 

perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal tersebut. 

  Tujuan utama penyewa guna usaha adalah mendapatkan pembiayaan 

melalui sewa guna usaha untuk memperoleh barang modal yang dapat digunakan 

dalam proses produksi. 

B. Penjualan dan Penyewaan Kembali (Sale and Leaseback) 

 Dalam transaksi ini penyewa guna usaha terlebih dahulu menjual barang 

modal yang sudah dimilikinya kepada perusahaan sewa guna usaha dan atas barang 

modal yang sama ini kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha antara penyewa 

guna usaha (pemilik semula) dengan perusahaan sewa guna usaha. 

 

2.3.10 Perlakuan Akuntansi dari Transaksi Leasing Ditinjau Dari Sudut Lessor 

A. Finance Lease 

1) Penanaman netto dalam aktiva yang disewagunausahakan harus diperlukan 

dan dicatat sebagai penanaman netto sewa guna usaha. Jumlah penanaman 

netto tersebut terdiri dari jumlah piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa 

(harga opsi) yang akan diterima oleh perusahaan sewa guna usaha dikurangi 

dengan pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (unearned lease 

income), dan simpanan jaminan (security deposit) 



2) Selisih antara piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) 

dengan perolehan aktiva yang disewagunausahakan diperlukan pendapatan 

sewa guna usaha yang belum diakui (unearned lease income). 

3) Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui harus dialokasikan secara 

konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat 

pengembalian berkala (periodic rate of return) atas penanaman netto 

perusahaan sewa guna usaha. 

4) Apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa 

guna usaha sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan 

antara harga jual dengan penanaman netto dalam sewa guna usaha pada saat 

penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau 

kerugian periode berjalan. 

5) Pendapatan lain yang harus diterima sehubungan dengan transaksi sewa guna 

usaha harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan. 

B. Operating Lease 

1) Barang modal yang disewagunausahakan harus diperlakukan dan dicatat 

sebagai aktiva sewa guna usaha berdasarkan haga perolehan. 

2) Pembayaran sewa guna usaha (lease payments) selama tahun berjalan yang 

diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat sebagai pendapatan 

sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan dicatat berdasarkan metode garis 

lurus sepanjang masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna 

usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. 

3) Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dilakukan dalam jumlah 

yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. 

4) Kalau aktiva yang disewagunausahakan dijual maka perbedaan antara nilai 

buku dan jual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian 

tahun berjalan. 

 Pelaporan dan pengungkapan transaksi sewa guna usaha oleh perusahaan 

sewa guna usaha. 



a. Finance Lease 

 1. Aktiva dilporkan berdasarkan likuiditasnya, kewajiban dilaporkan 

berdasarkan urutan jatuh temponya tanpa mengelompokkan ke dalam unsur 

lancar dan tidak lancar (unclassified balance sheet). 

 2. Penanaman netto dalam aktiva yang disewagunausahakan harus dilaporkan 

dalam neraca dengan rincian sebagai berikut : 

  Piutang sewa guna usaha      xxxx 

  Nilai sisa yang terjamin      xxxx 

  Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui  (xxxx) 

  Simpanan jaminan      (xxxx) 

  Penanaman netto sewa guna usaha          Rp   xxxx 

 Usaha penyisihan piutang sewa guna usaha yang  

 Diragukan  (xxxx)  

        

 Jumlah penanaman netto Rp  xxxx  

          

 3. Perhitungan rugi laba disajikan sedemikian rupa sehingga seluruh 

pendapatan dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya 

(single step). Pendapatan sewa guna usaha harus dilaporkan sebagai 

komponen utama dalam kelompok pendapatan. 

 4. Jumlah penanaman netto pendapatan sewa guna usaha dalam sewa guna 

usaha dan leveraged lease harus dilporkan masing-masing pihak secara 

proporsional sesuai dengan pernyataannya. 

 5. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan 

keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut : 

  - Kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan 

transakasi sewa guna usaha. 

  - Jumlah pembayaran sewa guna usaha paling tidak untuk 2 (dua) tahun 

berikutnya. 



  - Sifat dari simpanan jaminan yang merupakan kewajiban perusahaan 

sewa guna usaha kepada penyewa guna usaha. 

b. Operating Lease 

 1. Barang modal yang disewagunausahakan dilaporkan berdasarkan harga 

perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannnya. 

 2. Aktiva yang disewagunausahakan dilaporkan secara terpisah dari aktiva 

tetap yang tidak disewagunausahakan. 

 3. Perhitungan rugi laba harus disusun sedemikian rupa sehingga seluruh 

pendapatan dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya 

(single step). Pendapatan sewa guna usaha harus dilaporkan sebagai 

komponen utama dalam kelompok pendapatan. 

 4. Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan dilaporkan secara terpisah 

dari penyusutan aktiva yang tidak disewagunausahakan. 

 5. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan 

keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut : 

  - Kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan 

transakasi sewa guna usaha. 

  - Jumlah pembayaran sewa guna usaha paling tidak untuk 2 (dua) tahun 

berikutnya. 

  - Sifat dari simpanan jaminan (jika ada). 

  - Aktiva yang disewagunausahakan dijaminkan kepada pihak ketiga. 

  - Sifat dari simpanan jaminan yang merupakan kewajiban perusahaan 

sewa guna usaha kepada penyewa guna usaha. 

 

 

 

 

 

 



2.4 Analisis Kredit Untuk Transaksi Leasing 

  Analisis kredit merupakan suatu alat bagi kreditur untuk mengendalikan 

perusahaan mengenai kegiatan masa lalunya. Dari penilaian ini bisa diperkirakan 

tentang apa-apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan selain itu bisa 

diperkirakan tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya. 

  Lembaga keuangan baik yang berupa bank, non-bank ataupun leasing 

adalah bukan merupakan lembaga sosial, sehingga harus memikirkan bagaimana 

supaya dana yang telah dikeluarkan bisa kembali dengan disertai suatu keuntungan 

yang sesuai. 

  Ada dua masalah minimal yang harus diperhatikan dalam analisa kredit 

leasing, yaitu : analisa keuangan, dan penilaian pada tim manajemen (Team 

Management). 

1. Analisa Keuangan 

 Analisa Keuangan mencakup analisa terhadap Efficiency, Profitability, 

Liquidity, General, Leverage, Cash Flow, dan Proyeksi Laporan Keuangan. 

 a. Efficiency 

  - Inventory 

  Inventory tidak boleh terlalu besar atau terlalu sedikit, karena sangat 

menentukan besarnya profit perusahaan. Inventory turnover ratio adalah 

suatu rasio yang menunjukkan berapa kali dalam satu tahun suatu 

persediaan menjadi kas atau piutang. 

 

   
Inventory Average

Sold Good OfCost overturn Inventory =  

 

  Inventory turnover ini bisa dibandingkan turnover dari perusahaan lain 

yang sejenis. Jika Inventory turnover sangat kecil hal ini menunjukkan 



terlalu besarnya investasi yang ditanamkan pada inventory, atau juga 

menunjukkan barang-barang yang usang yang tidak laku dijual. 

 

 - Account Receivable 

  Account Receivable ratio merupakan suatu rasio yang menunjukkan 

efisiensi suatu perusahaan dalam mengumpulkan piutang untuk bisa 

menjadi cash. 

  
ReceivableAccount  Average

SalesNet RatioOver Turn ReceivableAccount =  

 

 - Fixed Asset 

  Fixed Asset turnover adalah merupakan suatu alat yang berguna untuk 

menunjukkan seberapa tingkat efisiensi aktiva tetap yang terdapat dalam 

suatu perusahaan. 

        
Asset FixedNet  Average

SalesOverAssetTurn  FixedNet =  

 b. Profitability        

 Profit  atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama bagi para 

pengusaha dalam melakukan investasinya. Sukses tidaknya pengelola 

perusahaan bisa dilihat dari profit yang diperolehnya. 

 

  
1)(t SalesNet 

1)x100%(t SalesNet T SalesNet Increas Sales Percentage
−

−−
=   

 

  Yaitu besarnya kenaikan penjualan dibagi dengan hasil penjualan atas tahun 

lalu dikalikan 100%. 

    
Sales

ItemsOrdinary  ExtraAfter Profit Net (ROS) Saleson Return =  

                 



  Besar kecilnya Return on Sales ini banyak ditentukan oleh jenis industrinya, 

struktur biaya, kemampuan dalam menguasai pasar dan kemampuan pihak 

manajemen dalam penghematan biaya produksi. 

 c. Liquidity (likuiditas) 

  Tujuan utama dari analisa liquidity ini adalah untuk mengetahui sampai 

sejauh mana perusahaan bisa menyelesaikan kewajiban hutang jangka 

pendeknya dengan menggunakan cash dan sumber-sumber lainnya yang 

bisa segera dijadikan cash. 

  1. Net Working Capital 

  Salah satu cara untuk mengukur likuiditas adalah dengan net working 

capital, yaitu merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. 

 

  Net Working Capital =  Current Assets – Current Liabilities 

 

   2. Current ratio 

   Merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan dengan hutang 

lancar. Pada dasarnya current ratio yang lebih besar dari satu bisa 

dianggap bahwa perusahaan tersebut bisa memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. 

     
sLiabilitieCurrent 

AssetsCurrent RatioCurrent =   

3. Quick ratio atau Acid-test ratio 

  Quick ratio hampir sama dengan current ratio hanya saja jumlah 

persediaan (inventory) sebagai salah satu komponen dari aktiva lancar 

harus dikeluarkan. 

   
sLiabilitieCurrent 

InventoryAssetsCurent RatioQuick −
=   

  

 



 d.  General  

               Setiap perusahaan pasti mempunyai unsur yang terdiri dari komposisi asset 

tertentu, struktur biaya tertentu serta perbandingan antara hutang dan modal 

yang tertentu pula. Hubungan antara berbagai unsur-unsur tersebut bisa 

dirumuskan dalam suatu ratio yaitu Return on Equity (ROE). Dari ROE ini 

bisa diketahui secara keseluruhan atas hasil serta aktivitas perusahaan yang 

bersangkutan. 

    
Net Worth Average

ItemsOrdinary  ExtraAfter Profit Net ROE =  

  Dari ROE ini aktivitas perusahaan bisa dianalisa secara vertical dan 

horizontal. Secara vertical berarti dibandingkan dengan perusahaan lain 

yang sejenis. Secara horizontal maksudnya adalah diperbandingkan ROE 

perusahaan dari satu periode dengan periode berikutnya. 

 e. Leverage 

  Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh suatu perusahaan 

tergantung pada kreditur dalam membiayai asset perusahaan. Bila 

Leverage-nya tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman dari luar untuk 

membiayai assetnya. Kebalikannya berarti lebih banyak membiayai 

investasinya dengan modal sendiri. 

 

    
Net Worth

sLiabilitie TotalLeverage =  

 

  Untuk mengukur berapa besarnya beban perusahaan atas hutang-hutang 

yang ada, degunakan perbandingan antara profit sebelum pajak dengan 

interest yang dibayarkan. 

   
Interest

InterestIncomeTax Before EarningRatio CoverageInterest +
=  

 



 f. Cash Flow 

  Agar bisa mengetahui posisi kas suatu perusahaan caranya adalah dengan 

dengan menggunakan cash flow statement. Cash flow ini menggambarkan 

aktivitas kas berupa pemasukan dan pengeluaran. 

  Cash flow statement memberikan kepada kita informasi mengenai 

hubungan antara dua balance sheet dan income statement dari satu periode 

ke periode berikutnya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana 

supaya dana yang telah dikeluarkan bisa kembali dengan disertai suatu 

keuntungan yang sesuai. 

 g. Proyeksi Laporan Keuangan. 

  Dengan Proyeksi ini bisa diperkirakan tentang kegiatan perusahaan serta 

posisi keuangan di masa yang akan datang. 

2. Penilaian pada Tim Manajemen 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian atas tim 

manajemen adalah profitability, jenis industri, struktur manajemen, inovasi, 

bagaimana menggunakan sumber-sumber yang ada, dan bagaimana penguasaan 

pasar. 

 

2.5 Cara Memperoleh Dana Untuk Usaha Leasing 

 Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa leasing sebagai 

pembiayaan alternatif mempunyai prosedur yang sangat sederhana dan oleh karena 

itu leasing di samping mempunyai potensi juga mempunyai peranan yang positif 

dalam pembangunan industri. 

 Leasing sebagai lembaga pembiayaan telah digariskan oleh pemerintah 

berbeda halnya dengan lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, yaitu 

tidak diperkenankan untuk menarik dana langsung dari masyarakat dengan cara 

menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan sebagai sumber 

dananya (non-deposit taking). 



 Jadi kalau leasing diperkenankan mengeluarkan “bond” atau promes, 

berarti leasing itu tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan bukan bank, padahal 

sampai sekarang usaha leasing ini belum dikelompokkan sebagai lembaga keuangan 

bukan bank. 

 Sumber-sumber dana yang diperoleh oleh perusahaan leasing dalam 

menjalankan usaha/ transaksi leasing lazimnya diperoleh dari : 

1. Sumber dana dalam negeri/0n-shore loan, yang berasal dari bank-bank dan 

lembaga keuangan bukan bank, dan ini biasanya hanya terbatas pada dana 

jangka pendek. 

2. sumber dana luar negeri/off-shore loan, yang berasal dari bank-bank, “finance 

companies”, dan “supplier’s credit”, dan ini biasanya diterima dalam bentuk 

mata uang asing, pinjaman ini dapat berupa pinjaman jangka pendek dan jangka 

panjang. 

3. Modal sendiri 

4. “Collection” dari sewa.  

 

2.6 Mekanisme Leasing 

 Di dalam mempelajari suatu mekanisme leasing secara garis besar perlu 

kita perhatikan beberapa hal yang berkaitan erat dengannya, diantaranya pihak-pihak 

yang terkait dalam perjanjian leasing dan tahap-tahap di dalam perjanjian leasing. 

A. Pihak dalam perjanjian leasing. 

 1. Lessor (perusahaan leasing) yaitu sebagai pemilik barang atau pihak yang 

menyewakan. 

 2. Lessee (perusahaan/ nasabah) yaitu sebagai pemakai barang atau pihak 

penyewa. 

 3. Supplier (vendor/ leveransir) yaitu sebagai penjual barang; di mana setiap 

pihak mempunyai hak dan kewajiban dengan kepentingan masing-masing. 



 4. Kreditur (Lender) atau disebut juga Debt-Holder atau Loan Participants 

dalam transaksi leasing. Mereka ini umumnya terdiri dari bank, insurance 

company, Trusts dan yayasan. 

B. Mekanisme leasing. 

Pada suatu transaksi leasing minimal terdapat tiga pihak yakni lessor, lessee, 

dan supplier. Adapun prosedur dari mekanisme leasing yang menyangkut 

pihak-pihak dalam perjanjian leasing secara garis besarnya dapat di uraikan 

sebagai berikut : 

1. Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan,    

mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang 

dimaksud. 

 2. Setelah lessee mengisi Formulir Permohonan Leasing, mengirimkan kepada 

lessor disertai dokumen pelengkap. 

 3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan 

fasilitas leasing dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee (lama 

kontrak pembayaran sewa lease), maka kontrak leasing dapat ditanda 

tangani. 

 4. Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk 

peralatan yang di lease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, 

seperti yang tercantum dalam kontrak leasing. Antara lessor dengan 

perusahaan asuransi terjalin Perjanjian Kontrak Utama. 

 5. Kontrak pembelian peralatan akan ditanda tangani lessor dengan supplier 

peralatan tersebut. 

 6. Supplier dapat mengirim peralatan yang di leasing ke lokasi lessee. Untuk 

mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut supplier akan 

menandatangani Perjanjian Pelayanan Purna Jual. 

 7. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada 

supplier. 



 8. Supplier menyerahkan Surat Tanda Terima (yang diterima dari lessee), 

Bukti Pemilikan dan Pemindahan Pemilikan kepada lessor. 

 9. Lessor membayar harga peralatan yang di leasing kepada supplier 

 10. Lessee membayar sewa leasing secara periodik sesuai dengan jadwal 

pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak leasing. 

 
  Eddy P. Soekadi (1990; 81-145) dalam buku “Mekanisme Leasing”, 

menerangkan 5 aspek penting dalam  mekanisme leasing yaitu : 

1. Tahap-tahap perjanjian leasing. 

2. Pricing. 

3. Rental. 

4. Net income bagi Lessor. 

5. Dokumentasi. 

 Berikut uraian mengenai kelima point di atas: 

1. Tahap-tahap perjanjian leasing. 

 Ada 10 unsur penting yang terdapat pada perjanjian leasing. Unsur-unsur 

tersebut antara lain adalah: 

1) Negosiasi 

Calon lessee melakukan negosiasi dengan supplier mengenai barang yang 

dibutuhkan. 

Negosiasi ini meliputi tentang harga, jenis barang, beserta seri atau tipenya, 

dan lain sebagainya. 

2) Supplier  

Yaitu pabrik penghasil barang, dealer ataupun distributor dari barang yang 

dibutuhkan oleh lessee. 

3) Lessee 

  Yaitu pihak yang akan memakai barang yang di-lease-kan.  

4) Lessor 

 Adalah pihak yang memiliki barang yang menjadi obyek perjanjian leasing. 



 5) Kontrak leasing 

  Yaitu kontrak yang dilakukan antara lessor dengan lessee yang merupakan 

landasan hukum atas perjanjian leasing yang telah disepakati bersama. 

6) Harga barang 

Yaitu merupakan harga final yang telah dinegosiasikan antara lessee dan 

supplier dan juga merupakan harga yang dibayar oleh lessor kepada 

supplier. 

 7)  Hak pemilikan barang 

  Hak ini mulai dilimpahkan kepada lessor pada saat pembayaran telah 

dilakukan. 

 8) Pembayaran rental 

  Pembayaran ini dilakukan berdasarkan bulanan, kuartalan, ataupun tengah 

tahunan atas penggunaan barang selama masa perjanjian leasing. 

 

 9) Periode leasing 

  Merupakan masa berlangsungnya perjanjian leasing yang telah disetujui 

bersama antara lessor dan lessee. 

 10) Nilai sisa 

  Berdasarkan nilai sisa yang telah disetujui bersama (menurut peraturan 

besarnya nilai sisa minimal adalah 10% dari harga barang tersebut) maka 

lessee mempunyai hak untuk membeli barang tersebut. 

 Di dalam praktek terdapat beberapa cara untuk melaksanakan kontrak 

leasing antara lessor dan lessee. Lessee dapat malakukan pesanan barang atau 

membeli barang kepada dealer atau distributor atau juga lessee memberi data-data 

mengenai barang kepada lessor untuk kemudian lessor melakukan pesanan kepada 

supplier yang telah ditunjuk oleh lessee. 

 

 

 



2. Pricing. 

 Di dalam suatu kredit pricing adalah merupakan biaya yang harus 

ditanggung oleh pihak debitur/lessee yang berhubungan secara langsung dengan 

besarnya kredit yang diperolehnya. Sebetulnya debitur juga mengeluarkan biaya-

biaya lainnya misalnya biaya asuransi dan yang lainnya. Namun biaya tersebut tidak 

termasuk pricing karena telah diatur dan diperhitungkan tersendiri di dalam pasal-

pasal perjanjian kredit ataupun perjanjian leasing. 

 Di dalam pricing kita mengenal adanya fee dan interest rate. Fee dan 

interest rate ini diperhitungkan secara langsung dengan besarnya kredit yang 

diberikan. 

a. Fee  

 Fee ini merupakan suatu price (harga) maka besar kecilnya fee ini bisa 

ditentukan di dalam negosiasi. Tetapi ada kreditur yang menentukan fixed price 

terhadap fee ini. 

b. Interest rate 

 Di dalam menentukan besarnya interest rate yang akan dikenakan kepada 

lessee biasanya lessor memperhitungkan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan dana tersebut ditambah dengan spread yang merupakan 

keuntungan bagi lessor. 

 Kalkulasi mengenai interest ini ada dikenal fixed rate, floating rate, dan flat 

rate. 

1. Fixed rate adalah penentuan besarnya interest secara tetap selama jangka 

waktu kontrak leasing.  

2. Floating rate ini bergerak naik dan turun sesuai dengan arah dari suku 

bunga antar bank. 

3. Flat rate ini banyak dilakukan oleh took-toko penjual barang secara cicilan 

baik berupa mobil maupun barang-barang keperluan rumah tangga lainnya. 

 

 



3. Rental 

 Berdasarkan waktu pembayarannya, rental ini bisa dibedakan antara payment in 

advance dan payment in arrears. 

 Payment in advance  

  Yaitu pengaturan sistem pembayaran rental yang dilakukan dimuka. 

Misalnya kontrak dilakukan pada tanggal 10 Agustus 1986, maka pada tanggal 

tersebut juga dilakukan pembayaran angsuran yang pertama. 

 Payment in arrears 

  Rental dilakukan dibelakang periode leasing. Misalnya kontrak dilakukan 

pada tanggal 10 Agustus 1986, maka pembayaran pertamanya adalah pada tanggal 10 

September 1986. 

 

4. Net Income Bagi Lessor 

  Salah satu sumber dana lessor adalah pinjaman dari pihak ketiga yang bisa 

berupa bank atau lembaga keuangan non-bank.  

Dengan tersedianya dana tersebut maka lessor bisa memberi kredit kepada lessee 

dengan bunga yang lebih tinggi. Perbedaan bunga ini disebut sebagai spread yang 

merupakan keuntungan bagi lessor. Disamping itu juga mengharapkan hasil dari 

penjualan barang yang tidak menggunakan hak opsinya atau karena sitaan dari lessee 

yang tidak memenuhi kewajibannya dari waktu pembayaran yang telah disepakati 

sebelumnya. Jadi net income lessor sebenarnya tidak banyak. 

 

5. Dokumentasi 

  Dokumen-dokumen dalam transaksi leasing ada yang merupakan dokumen 

pokok perjanjian leasing dan ada pula yang hanya merupakan dokumen penunjang. 

  Dokumen –dokumen yang sering dipergunakan tersebut antara lain: 

a.  Offering letter 



 Yaitu suatu surat penawaran resmi yang dikirim oleh Lessor kepada Lessee. 

Offerig letter ini dibuat setelah tahap negosiasi selesai di mana hal-hal pokok 

mengenai perjanjian leasing telah disetujui bersama. 

b. Confirmed purchases order 

 Yaitu suatu surat pemesanan barang yang ditujukan kepada supplier. Surat 

pemesanan ini dibuat oleh lessor, namun karena lessor memesan barang ini atas 

permintaan lessee maka lessor meminta agar lessee juga ikut menandatangani 

surat purchases order ini. 

c. Delivery and acceptance certificate 

 Yaitu surat yang ditandatangani oleh lessee yang menyatakan bahwa ia telah 

menerima barang dari supplier dalam keadaan baik serta jenis dan tipenya 

sesuai dengan yang telah disetujui sebelumnya. Dengan surat ini kemudian 

supplier mengadakan penagihan atas harga barang tersebut kepada lessor dan 

pada saat yang bersamaan pula perjanjian leasing mulai berlaku. 

d. Lease agreement 

 Lease agreement ini merupakan dokumen resmi daripada perjanjian leasing 

antara lessor dan lessee. Di dalam dokumen ini disebutkan secara terperinci 

dalam bentuk pasal-pasal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kontrak 

leasing tersebut.  

e. Certificate of title 

 Untuk jenis barang-barang tertentu kadang-kadang terdapat certificate of title 

yang merupakan bukti pemilikan atas barang tersebut. 

f. Guarantee letter  

 Yaitu surat jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga yang menjamin atas kredit 

yang diberikan kepada lessee. 

g. Insurance policy 

 Untuk kepentingan kedua belah pihak yaitu lessor dan lessee, barang tersebut 

perlu diasuransikan, 

 



h. Buyback guarantee/resale guarantee 

 Ada beberapa supplier yang memberikan jaminan bahwa ia akan membeli 

kembali barang yang menjadi objek lease tersebut jika lessee tidak bisa 

menyelesaikan kontrak sesuai dengan yang diperjanjikan.  

i. Invoice 

 Yaitu sejenis surat tagihan yang dikirimkan kepada lessee setiap bulan yang 

memuat besarnya jumlah tagihan dan tanggal jatuh temponya. 

 

2.7 Efektivitas Mekanisme Leasing 

Mekanisme leasing telah efektiv apabila dalam mekanisme leasing suatu 

perusahaan telah mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Yang dimaksud efektivitas mekanisme leasing adalah 

kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan kesesuaian pelaksanaan  prosedur, 

kebijakan dan strategi dalam transaksi leasing, yang dilakukan untuk meningkatkan 

keamanan transaksi leasing sebagai aktivitas perusahaan. Dalam penelitian ini penulis 

meneliti efektivitas dari kelima hal di bawah ini : 

1. Tahap-tahap perjanjian leasing. 

 Ada 10 unsur penting yang terdapat pada perjanjian leasing. Unsur-unsur 

tersebut antara lain adalah : 

1)   Negosiasi 

Calon lessee melakukan negosiasi dengan supplier mengenai barang yang 

dibutuhkan. Negosiasi ini meliputi tentang harga, jenis barang, beserta seri 

atau tipenya, dan lain sebagainya. 

2)   Supplier  

Yaitu pabrik penghasil barang, dealer ataupun distributor dari barang yang 

dibutuhkan oleh lessee. 

3) Lessee 

  Yaitu pihak yang akan memakai barang yang di-lease-kan.  

 



4) Lessor 

 Adalah pihak yang memiliki barang yang menjadi obyek perjanjian leasing. 

 5) Kontrak leasing 

  Yaitu kontrak yang dilakukan antara lessor dengan lessee yang merupakan 

landasan hukum atas perjanjian leasing yang telah disepakati bersama. 

6)   Harga barang 

Yaitu merupakan harga final yang telah dinegosiasikan antara lessee dan 

supplier dan juga merupakan harga yang dibayar oleh lessor kepada 

supplier. 

 7)  Hak pemilikan barang 

  Hak ini mulai dilimpahkan kepada lessor pada saat pembayaran telah 

dilakukan. 

 8) Pembayaran rental 

  Pembayaran ini dilakukan berdasarkan bulanan, kuartalan, ataupun tengah 

tahunan atas penggunaan barang selama masa perjanjian leasing. 

 9) Periode leasing 

  Merupakan masa berlangsungnya perjanjian leasing yang telah disetujui 

bersama antara lessor dan lessee. 

 10) Nilai sisa 

  Berdasarkan nilai sisa yang telah disetujui bersama (menurut peraturan 

besarnya nilai sisa minimal adalah 10% dari harga barang tersebut) maka 

lessee mempunyai hak untuk membeli barang tersebut. 

 

2. Pricing. 

 Di dalam suatu kredit pricing adalah merupakan biaya yang harus 

ditanggung oleh pihak debitur/lessee yang berhubungan secara langsung dengan 

besarnya kredit yang diperolehnya. Di dalam pricing kita mengenal adanya fee dan 

interest rate.  

 



1) Fee  

  Fee ini merupakan suatu price (harga) maka besar kecilnya fee ini bisa 

ditentukan di dalam negosiasi. Tetapi ada kreditur yang menentukan fixed 

price terhadap fee ini. 

2) Interest rate 

  Di dalam menentukan besarnya interest rate yang akan dikenakan kepada 

lessee biasanya lessor memperhitungkan besarnya biaya yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan dana tersebut ditambah dengan spread yang merupakan 

keuntungan bagi lessor. 

 

3. Rental 

 Berdasarkan waktu pembayarannya, rental dapat di bedakan sebagai berikut: 

1) Payment in advance  

 Yaitu pengaturan sistem pembayaran rental yang dilakukan dimuka. 

Misalnya kontrak dilakukan pada tanggal 10 Agustus 1986, maka pada 

tanggal tersebut juga dilakukan pembayaran angsuran yang pertama. 

2) Payment in arrears 

 Rental dilakukan dibelakang periode leasing. Misalnya kontrak dilakukan 

pada tanggal 10 Agustus 1986, maka pembayaran pertamanya adalah pada 

tanggal 10 September 1986. 

 

4. Net Income Bagi Lessor 

  Salah satu sumber dana lessor adalah pinjaman dari pihak ketiga yang bisa 

berupa bank atau lembaga keuangan non-bank.  

Dengan tersedianya dana tersebut maka lessor bisa memberi kredit kepada lessee 

dengan bunga yang lebih tinggi. Perbedaan bunga ini disebut sebagai spread yang 

merupakan keuntungan bagi lessor. Disamping itu juga mengharapkan hasil dari 

penjualan barang yang tidak menggunakan hak opsinya atau karena sitaan dari lessee 



yang tidak memenuhi kewajibannya dari waktu pembayaran yang telah disepakati 

sebelumnya. Jadi net income lessor sebenarnya tidak banyak. 

 

5. Dokumentasi 

  Dokumen-dokumen dalam transaksi leasing ada yang merupakan dokumen 

pokok perjanjian leasing dan ada pula yang hanya merupakan dokumen penunjang. 

  Dokumen –dokumen yang sering dipergunakan tersebut antara lain: 

a.  Offering letter 

 Yaitu suatu surat penawaran resmi yang dikirim oleh Lessor kepada Lessee. 

Offerig letter ini dibuat setelah tahap negosiasi selesai di mana hal-hal pokok 

mengenai perjanjian leasing telah disetujui bersama. 

b. Confirmed purchases order 

 Yaitu suatu surat pemesanan barang yang ditujukan kepada supplier. Surat 

pemesanan ini dibuat oleh lessor, namun karena lessor memesan barang ini atas 

permintaan lessee maka lessor meminta agar lessee juga ikut menandatangani 

surat purchases order ini. 

c. Delivery and acceptance certificate 

 Yaitu surat yang ditandatangani oleh lessee yang menyatakan bahwa ia telah 

menerima barang dari supplier dalam keadaan baik serta jenis dan tipenya 

sesuai dengan yang telah disetujui sebelumnya. Dengan surat ini kemudian 

supplier mengadakan penagihan atas harga barang tersebut kepada lessor dan 

pada saat yang bersamaan pula perjanjian leasing mulai berlaku. 

d. Lease agreement 

 Lease agreement ini merupakan dokumen resmi daripada perjanjian leasing 

antara lessor dan lessee. Di dalam dokumen ini disebutkan secara terperinci 

dalam bentuk pasal-pasal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kontrak 

leasing tersebut.  

 

 



e. Certificate of title 

 Untuk jenis barang-barang tertentu kadang-kadang terdapat certificate of title 

yang merupakan bukti pemilikan atas barang tersebut. 

f. Guarantee letter  

 Yaitu surat jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga yang menjamin atas kredit 

yang diberikan kepada lessee. 

g. Insurance policy 

 Untuk kepentingan kedua belah pihak yaitu lessor dan lessee, barang tersebut 

perlu diasuransikan, 

h. Buyback guarantee/resale guarantee 

 Ada beberapa supplier yang memberikan jaminan bahwa ia akan membeli 

kembali barang yang menjadi objek lease tersebut jika lessee tidak bisa 

menyelesaikan kontrak sesuai dengan yang diperjanjikan.  

i. Invoice 

 Yaitu sejenis surat tagihan yang dikirimkan kepada lessee setiap bulan yang 

memuat besarnya jumlah tagihan dan tanggal jatuh temponya. 

Dari kelima hal tersebut di atas tujuan perusahaan juga untuk mendapatkan 

laba. Hasil dari transaksi leasing tersebut adalah dalam bentuk laba yang dapat 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Apabila hasil yang di 

capai belum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, perlu dilakukan langkah-langkah 

perbaikan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme leasing perusahaan. 

 

2.8 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektifitas Mekanisme 

Leasing Perusahaan 

      Salah satu aktivitas yang langsung mempengaruhi kelangsungan hidup 

perusahaan adalah transaksi leasing. Transaksi leasing merupakan tulang punggung 

dalam perusahaan, oleh karena itu diperlukan proses pengendalian intern. Proses ini 

terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa tujuan dan sasaran perusahaan 



dapat dicapai dengan didukung oleh pengendalian intern yang efektif dalam 

pengelolaan transaksi leasing, maka efektivitas mekanisme leasing akan tercapai, 

karena efektivitas mekanisme leasing dipengaruhi oleh pengendalian intern 

pengelolaan transaksi leasing. Mekanisme leasing akan efektiv apabila perusahaan 

memenuhi kriteria-kriteria yang mempengaruhi mekanisme leasing yang erat 

hubungannya dengan pengendalian intern. Sedangkan pengendalian intern akan 

efektif apabila tujuan perusahaan tercapai dan tujuan pengendalian intern tersebut 

tidak akan terlepas dari adanya unsur-unsur pengendalian yang saling mendukung 

satu sama lainnya. 

Krismiaji (2002; 102) mengemukakan bahwa : 

        “Dalam mencapai tujuan perusahaan tidak saja tergantung pada adanya 

perencanaan yang akan tetapi harus diikuti pula oleh adanya pengendalian dari 

aktivitas-aktivitas pelaksanaanagar  sesuai dengan rencana dan tujuan perusahaan 

yang telah ditetapkan. Pimpinan memerlukan pengendalian intern yang melakukan 

pengawasan yang efektiv guna mengendalikan perusahaan”. 

Efektivitas mekanisme leasing perusahaan adalah kemampuan suatu 

perusahaan dalam menjalankan kesesuaian pelaksanaan prosedur, kebijakan dan 

strategi dalam transaksi leasing, yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan 

transaksi leasing sebagai aktivitas perusahaan. Efektivitas mekanisme leasing di ukur 

dengan cara membandingkan rencana dengan pelaksanaannya  

pengaruh sistem pengendalian intern dalam menunjang efektivitas mekanisme 

leasing dapat terlihat dari tersedianya informasi yang memadai mengenai aspek-aspek 

yang berhubungan dengan mekanisme leasing  seperti adanya prosedur kelayakan 

pemberian kredit, pemisahan fungsi sehingga tujuan pengendalian intern dalam 

mekanisme leasing akan tercapai dan diperolehnya laporan keuangan yang andal, 

selain itu, adanya ketaatan setiap karyawan kepada ketentuan yang telah ditetapkan 

akan menunjang efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan dalam pencapaian 

tujuannya. 

 


