
BAB II  

 TELAAH PUSTAKA  

 

2.1 Konsep Pemikiran 

2.1.1 Teori Regulasi 

Standar akuntansi yang baru yakni IFRS juga ditujukan untuk  

menciptakan  suatu  regulasi  yang  dapat  memenuhi  semua  kebutuhan  setiap  

pengguna. Argumentasi yang umum diajukan terhadap kebijakan akuntansi baru 

(IFRS) adalah bahwa banyak fakta yang menyatakan setiap perubahan dalam 

standar akan mempengaruhi arti rasio keuangan dan angka keuangan dari setiap  

aktivitas keuangan. Menurut Baruch Lev dalam Hendriksen (2015) yang  

menyatakan bahwa perubahan standar yang berlaku memiliki pengaruh yang  

nyata pada operasi keuangan. Kebijakan akuntansi baru (IFRS) mengakibatkan 

perubahan dalam standar dan memengaruhi baik rasio keuangan maupun angka 

keuangan dari setiap aktivitas keuangan sehingga memengaruhi informasi 

akuntansi secara keseluruhan. Pada perusahaan akan terjadi biaya penerbitan 

laporan keuangan dan perbedaan angka laporan keuangan. Hal tersebut akan 

berdampak pada persepsi masyarakat dan informasi akuntansi (Murni, 2012: 32). 

Regulasi umumnya dirancang dan dioperasikan demi kepentingan industri 

yang ada. Ada dua teori regulasi dalam industri, yaitu: teori kepentingan publik 

dan teori kepentingan kelompok. Teori kepentingan publik berpandangan bahwa 

regulasi diperlukan sebagai tanggapan atas permintaan  publik terhadap perbaikan 

praktik pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Dalam  hal ini legislatif membuat 
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aturan untuk melindungi pengguna laporan keuangan dengan meningkatkan 

kinerja ekonomi. Pembentukan regulasi terkait dengan beberapa kepentingan. 

Kepentingan tersebut terkait dengan konsekuensi yang akan diterima pengguna, 

atas pembentukan dari suatu regulasi. OJK (dulu disebut Bapepam-LK) dibawah 

naungan Kementrian Keuangan mendukung program konvergensi PSAK ke IFRS. 

OJK merevisi beberapa regulasi yang sudah tidak sejalan dengan PSAK yang 

berbasis IAS/IFRS. Konvergensi IFRS di Indonesia 8 dimulai tahun 2009 sampai 

dengan 2011, sedangkan adopsi IFRS secara penuh dimulai tahun 2012 hingga 

sekarang.  

Para ahli teori menyatakan bahwa hampir tanpa kecuali regulasi itu terjadi 

sebagai reaksi terhadap suatu krisis yang tidak dapat di identifikasi. Dan 

pembentukan regulasi tersebut terkait dengan beberapa kepentingan. Kepentingan 

tersebut terkait dengan konsekuensi yang akan diterima pengguna, atas 

pembentukan dari suatu regulasi. Berikut ini adalah konsekuensi yang diterima 

oleh pengguna dari regulasi atas standar yang berubah. 

Tabel II.1 

Konsekuensi Ekonomi 

Pengguna  Konsekuensi ekonomi  

Perusahaan/ korporasi  Biaya penerbitan laporan keuangan  

Perbedaan volalitas angka laporan 

keuangan  

Manajemen  Perilaku manajemen  

Masyarakat  Persepsi atas perusahaan  

Investor dan kreditor  Keputusan keuangan  

Sumber: Hendriksen (2015: 115) 

Perubahan regulasi berimbas pada relevansi nilai informasi akuntansi yang 

diterima investor dalam mengambil keputusan keuangan. Relevansi nilai 

informasi akuntansi mempunyai arti kemampuan informasi akuntansi untuk 
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menjelaskan nilai perusahaan. Informasi akuntansi memiliki  relevansi nilai jika 

informasi tersebut mampu memprediksi atau  memengaruhi harga saham. Hal ini 

berdampak pada perbedaan relevansi  nilai informasi akuntansi sebelum dan 

sesudah adopsi IFRS. Konsekuensi ekonomi akibat dari perubahan regulasi juga 

berimbas pada perilaku manajemen (Hendriksen, 2015: 117). Perilaku manajemen 

yang oportunis dapat meningkatkan utilitasnya dengan cara melakukan 

manajemen laba. Penerapan IFRS sebagai standar pelaporan akuntansi global 

berdampak pada minimnya pilihan metode akuntansi yang dapat diterapkan 

sehingga akan meminimalisasi praktik-praktik kecurangan akuntansi. Hal ini 

berdampak pada perbedaan manajemen laba sebelum dan sesudah adopsi. 

2.1.2 Teori Signal    

Teori signal menjelaskan alasan perusahaan menyajikan informasi   

kepada publik. Teori signal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya  

sebuah perusahaan memberikan signal-signal kepada pengguna laporan keuangan. 

Signal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen  

untuk merealisasikan keinginan pemilik. Signal dapat berupa promosi atau  

informasi lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari 

pada perusahaan lainnya. Penggunaan peraturan seperti IFRS yang meningkatkan  

kualitas pelaporan merupakan salah satu signal perusahaan untuk menarik investor 

atau pengguna lain (Murni, 2011 : 34). 
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2.1.3 Akuntansi Leasing 

2.1.3.1 Pengertian Leasing 

Leasing merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak untuk 

menggunakan harta, pabrik atau alat-alat yang lainnya selama jangka waktu 

tertentu (Taswan, 2013: 273). 

Pengertian sewa guna usaha (leasing) menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No.30 adalah suatu perjanjian dimana pemilik aset yang 

menyewakan (lessor) memberikan hak kepada pengguna aset / penyewa (leasee) 

untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati ( Hery, 

2011 : 170). 

IAS 17 menguraikan perlakuan akuntansi atas sewa guna usaha di dalam 

laporan keuangan pihak yang menyewa (lessee) dan pihak yang menyewakan 

(lessor), dan harus diterapkan didalam akuntansi untuk semua jenis sewa guna 

usaha, selain untuk mengeksplorasi atau menggunakan sumber yang tidak dapat 

diperbaharui seperti  mineral dan minyak dan perjanjian lisensi untuk film 

bergerak, perekaman video, permainan, manuskrip, dan lain-lain. Akan tetapi, 

standar ini tidak  dapat digunakan sebagai suatu dasar untuk mengukur salah satu 

dari yang berikut ini ( Nandakumar, Ghosh, 2012:103): 

a. Properti  yang dimiliki oleh pihak penyewa (lessee)  yang dikelompokkan 

sebagai properti  investasi menurut IAS 40 mengenai Properti Investasi. 

b. Property yang dimiliki oleh pihak yang menyewakan (lessor) yang 

dikelompokkan sebagai property investasi menurut IAS 40 mengenai 

properti  investasi  
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c. Aset Biologis (Biological Assets) sesuai  dengan IAS 41 mengenai 

pertanian (Agriculture) yang dimiliki oleh pihak yang menyewakan 

berdasarkan sewa guna usaha pembiayaan (finance lease) 

d. Aset Bilogis (Biological Assets) sesuai dengan IAS 41 mengenai 

Pertanian, yang diberikan oleh pihak yang menyewakan (lessor) 

berdasarkan sewa guna usaha operasional (operating lease) 

 Leasing dikelompokkan menjadi dua capital lease dan operating capital. 

Kriteria masing-masing jenis leasing adalah sebagai berikut: 

a. Capital Lease atau Finance Lease 

Jumlah pembayaran sewa guna selama masa sewa guna usaha 

pertama ditambahkan dengan nilai sisi barang modal, harus dapat menutup 

harga perolehan barang modal atau minimum sama atau lebih besar dari 90 

% harga pasar aktiva yang disewakan (Taswan, 2013: 273). 

b. Operating Lease 

Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna 

usaha tidak dapat menutup harga perolehan barang modal yang disewa 

ditambah keuntungan yang diperhitungkan lessor. Tidak memiliki hak 

opsi bagi lessee, sehingga tidak berhak membeli atau memindahkan hak 

pada ahkir masa sewa guna usaha bagi lessee (Taswan, 2013: 274). 

2.1.3.2 Perkembangan Leasing di Indonesia 

Usaha leasing (sewa guna usaha) sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000 

SM yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria. Dokumen-dokumen yang 

ditemukan dari kebudayaan Sumeria menunjukkan bahwa transaksi leasing 
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meliputi leasing peralatan, penggunaan tanah, dan binatang peliharaan. Dalam 

perkembangan berikutnya, banyak sistem hukum yang mencantumkan leasing 

sebagai salah satu metode pembiayaan. Perkembangan usaha dibidang industri 

pertanian, manufaktur, dan transportasi membawa banyak jenis peralatan yang 

memungkinkan untuk dibiayai dengan cara leasing (Triandaru, 2009:190). 

Kegiataan usaha leasing baru diperkenalkan pada tahun 1974 dengan Surat 

Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri 

Perdagangan Nomor Kep.122/MK/IV12/1974, dan Nomor 301 Kpb/II74 

tertanggal 7 Januari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Selanjutnya, Menteri 

Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan no.694MKIIV/5/1974 tertanggal 6 Mei 

1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan leasing 

di Indonesia. Untuk mendukung perkembangannya, Menteri Keuangan 

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 650/MK/IV/511974 tertanggal 6 Mei 1974 

tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Bea Materai terhadap 

Usaha Leasing. Dengan dikeluarkannya kebijaksanaan deregulasi 20 Desember 

1988 atau disebut Pakdes 20 1988 kegiatan usaha leasing termasuk dalam 

perusahaan pembiayaan. Di samping itu, Keppres Nomor 61 tahun1988 dan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 2 Desember 

1988 merupakan bagian dari Pakdes 88 di mana lembaga pembiayaan adalah 

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana 

atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. 

Ketentuan minimum modal disetor untuk pendirian suatu perusahaan pembiayaan 

yang melakukan kegiatan usaha leasing diatur dalam Pakdes 20 Tahun1988 
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dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/MKM.0131988 Tanggal 20 

Desember 1988, di mana jumlah modal disetor atau simpanan wajib dan pokok 

ditetapkan sebagai berikut (Triandaru, 2009:191): 

1. Perusahaan swasta nasional sebesar RP 3 miliar 

2. Perusahaan patungan Indonesia-asing sebesar Rp 10 miliar 

3. Koperasi sebesar RP 3 miliar 

2.1.3.3 Mekanisme Leasing 

Dalam transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 (empat) pihak 

yang berkepentingan, yaitu (Triandaru, 2009:191-192) : 

a. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa 

pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lessor 

dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang 

telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan 

mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor 

bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta 

pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta 

pengoperasian barang modal tersebut.  

b. Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam 

bentuk barang modal dari lessor. Lessee dalam financial lease bertujuan 

mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara 

pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, lessee 

memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak lessee memiliki 

hak untuk membeli barang yang di-lease dengan harga berdasarkan nilai 
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sisa. Dalam operating lease, lessee dapat memenuhi kebutuhan 

peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa 

risiko bagi lessee terhadap kerusakan.  

c. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau 

menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran 

secara tunai oleh lessor. Dalam mekanisme financial lease, supplier 

langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor 

sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating 

lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan 

pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara 

tunai atau berkala.  

d. Bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau 

kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun 

pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, 

terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana 

pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal 

ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank, untuk 

memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek 

leasing kepada lessee atau lessor. Dalam hal ini, tidak tertutup 

kemungkinan pemasok menerima kredit dari bank (Triandaru, 2009:192). 
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Gambar II.1 

Mekanisme Leasing 

 

Keterangan gambar: 

1. Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis 

barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan penjualan 

atas barang yang akan di-lease  

2. Lessee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan 

pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, lessee dapat meminta 

lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam lease quotation ini 

dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan leasing antara lain : 

keterangan barang, cash security deposit, residual value, asuransi, biaya 

administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya.  

3. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee 

yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai 

barang modal yang dibutuhkan lessee tersebut. Apabila lessee menyetujui 

semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian lessee 

menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor.  

4. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi 

lessee. Kontrak leasing tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal 
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antara lain : pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa 

leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek 

leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.  

5. Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang 

kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah 

disetujui  

6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan. 

Selanjutnya lessee menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar 

dan diserahkan kepada supplier  

7. Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur dan 

bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.  

8. Pembayaran oleh lessor kepada supplier  

9. Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada 

lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup 

pengembalian jumlah yang dibiayai serta bungannya.  

2.1.3.4 Penggolongan Perusahaan Leasing  

Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat 

digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : 

1. Independent Leasing Company  

Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. 

Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independent dari supplier yang mungkin 

dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan 

barang modal nasabahnya (lessee). Perusahaan dapat membelinya dari berbagai 
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supplier atau produsen kemudian di-lease kepada pemakai. Untuk memperoleh 

gambaran jelas mengenai mekanisme leasing jenis ini dapat dilihat pada Gambar 

II.2. Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing, misalnya 

bank-bank, dapat pula disebut sebagai lessor independent. Banyak lembaga 

keuangan yang bertindak sebagai lessor tidak hanya memberikan pembiayaan 

leasing kepada lessee tetapi juga memberikan pendanaan kepada perusahaan 

leasing. Di samping itu lessor independen dapat pula memberikan pembiayaan 

kepada supplier (manufacturer) yang sering disebut dengan vendor program. 

Gambar II.2 

Independet Lessor 

 

2. Captive Lessor  

Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan 

perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat 

terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan 

pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan 

melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan trasdisional.  

Captive lessor ini sering pula disebut dengan twoparty lessor. Pihak 

pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing (subsidiary) 
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dan pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang. Untuk jelasnya perhatikan 

Gambar II.3. 

Gambar II.3 

Captive Lessor 

 

3. Lease Broker atau Packager  

Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah leasebroker atau packager. 

Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang 

membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya 

tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk 

atas namanya. Disamping itu perusahaan broker leasing memberikan satu atau 

lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu 

transaksi leasing. Mekanisme lease broker atau packager dapat dilihat pada 

Gambar II.4. 

Gambar II.4 

Lease Broker 
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2.1.4 IFRS 

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh 

International Accounting Standar Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional 

disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi 

Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional 

Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). 

International Accounting Standar Board (IASB) yang dahulu bernama 

International Accounting Standar Committee (IASC), merupakan lembaga 

independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan 

mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang 

berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan (Choi et al., 1999). 

Natawidyana (2008) menyatakan bahwa sebagian besar standar yang menjadi 

bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standars 

(IAS). IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh IASC. Pada 

bulan April 2001, IASB mengadopsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan 

standar yang dilakukan. 

International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar 

tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian 

(revaluation) profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai 

substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. 

Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku 

bisnis di suatu negara ikut serta dalam bisnis lintas negara. Untuk itu diperlukan 

suatu standar internasional yang berlaku sama di semua negara untuk 
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memudahkan proses rekonsiliasi bisnis. Perbedaan utama standar internasional ini 

dengan standar yang berlaku di Indonesia terletak pada penerapan revaluation 

model, yaitu kemungkinkan penilaian aktiva menggunakan nilai wajar, sehingga 

laporan keuangan disajikan dengan basis ‘true and fair, (IFRS framework 

paragraph 46). Mengadopsi IFRS berarti menggunakan bahasa pelaporan 

keuangan global, yang akan membuat perusahaan bisa dimengerti oleh pasar 

dunia (global market).  

IAS disarankan menerapkan secara restrospektif. Jika perusahaan tidak 

menerapkan secara retrospektif, saldo-saldo yang berasal secara tepat sehingga 

untuk selanjutnya dibukukan dengan mengacu kepada IAS 17 (Marisi , 2010 : 

122). 

Dalam pengapdopsian IFRS terdapat beberapa variasi yakni:  

a. IFRS digunakan sebagai standar nasional, dengan penambahan penjelasan 

yang material  

b. IFRS digunakan sebagai standar nasional dengan penambahan standar 

nasional itu sendiri dengan topik yang tidak tercover pada IFRS  

c. Standar nasional akuntansi dibangun secara terpisah namun berbasis dan 

memiliki kesamaan yang relevan pada IFRS, standar nasional umumnya 

menyediakan tambahan penjelasan yang material  

d. Standar akuntansi nasional dibangun secara terpisah tetapi berbasis dan 

umumnya sama dengan IFRS dalam beberapa kasus  

e. Tidak terdapat standar nasional yang diatur, IFRS secara resmi tidak 

diadopsi namun selalu digunakan  
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Manfaat menggunakan suatu standar yang berlaku secara internasional 

(IFRS) yang bisa dirasakan oleh perusahaan adalah  

a. Penurunan dalam hal biaya  

b. Penurunan / pengurangan resiko ketidakpastian dan misunderstanding  

c. Komunikasi yang lebih efektif dengan investor  

d. Perbandingan dengan anak perusahaan dan induk persahaan di negara 

yang berbeda dapat dilakukan  

e. perbandingan mengenai contaractual terms seperti lending contracts dan 

bonus atas kinerja manajemen (Roberts et al. 2005)  

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Perilaku Akuntansi Leasing pada Laporan Keuangan Pihak yang 

Menyewa 

1. Sewa Guna Pembiayaan ( Finance Lease) 

Pengakuan Awal. Pada awal masa sewa guna, pihak yang menyewa 

(Lessee) harus mengakui sewa guna pembiayaan (finance lease) sebagai suatu aset 

(asset) dan sebagai suatu liabilitas (liability). Pengakuan ini harus dilakukan atas 

dasar nilai wajar aset yang disewa guna atau, jika lebih rendah, atas dasar nilai 

sekarang (present value) dari pembayaran sewa guna minimum. Tingkat diskonto 

yang digunakan dalam menghitung nilai sekarang atas pembayaran sewa  usaha 

minimum adalah tingkat bunga implisit di dalam sewa guna. Jika tingkat bunga 

implisit tidak dapat ditentukan, maka tingkat pinjaman incremental pihak  

penyewa harus digunakan. Biaya langsung awal dari pihak penyewa seperti 
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negosiasi dan perjanjian pengaman sewa guna, harus ditambahkan kepada jumlah 

yang diakui sebagai aset (Nandakumar & Ghosh, 2012:105). 

Pengukuran Berikutnya. Setelah pengakuan awal, pembayaran sewa 

guna harus dialokasikan antara jumlah yang harus dibayar untuk mengurangi 

liabilitas yang beredar dan beban keuangan. Beban keuangan harus dialokasikan 

selama periode masa sewa guna untuk mencerminkan suatu tingkat bunga 

periodik yang konstan atas liabilitas. Sewa kontijensi (contingent rent) harus 

dibebankan sebagai beban di dalam periodik di mana terjadinya. Standar ini 

mendefenisikan kontijensi sewa seperti yang didasarkan pada tingkat bunga pasar 

masa depan atau persentase penjualan masa depan, sebagai porsi pembayaran 

sewa guna yang tidak ditetapkan dalam jumlah tetapi didasarkan pada jumlah 

masa depan dari suatu faktor yang berubah selain dengan berlalunya waktu 

(Nandakumar & Ghosh, 2012:105). 

Suatu sewa guna pembiayaan (finance lease) menyebabkan kenaikan 

beban penyusutan bagi aset yang dapat disusutkan, sama halnya dengan beban 

pembiayaan untuk setiap periode akuntansi. Kebijakan penyusutan, untuk aset 

yang disewa guna, yang dapat disusutkan harus konsisten dengan aset milik 

sendiri yang dapat disusutkan, dan penyusutan yang diakui harus dihitung sesuai 

dengan IAS 16 tentang Properti, Pabrik dan Peralatan (Property) dan Peralatan ( 

Property, Plant and Equipment) dan IAS 38 tentang Aset Tidak Berwujud. 

Apabila tidak ada alasan yang pasti bahwa pihak yang menyewa akan 

mendapatkan kepemilikan pada ahkir masa sewa, maka aset harus sepenuhnya 
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disusutkan selama lebih pendek antara masa sewa yang makin pendek atau masa 

manfaatnya. 

Pengungkapan. Pengungkapan minimum berikut diperlukan di dalam 

laporan keuangan (Nandakumar & Ghosh, 2012:106): 

1. Nilai tercatat bersih untuk setiap kelas aset pada tanggal pelaporan 

2. Rekonsiliasi antara total pembayaran sewa guna minimum dengan nilai 

sekarang 

3. Total pembayaran sewa guna masa datang dianalisis sebagai: 

a. Kurang dari satu tahun 

b. Antara satu tahun dengan lima tahun 

c. Lebih dari lima tahun 

4. Sewa kontijensi atau bersyarat 

5. Total pembayaran sewa guna masa datang yang diharapkan untuk diterima 

atas bagian dari sewa guna yang tidak dapat dibatalkan 

6. Deskripsi umum mengenai perjanjian sewa guna yang material dari pihak 

yang menyewa 

2. Sewa Guna Operasi ( Operating Lease) 

Pembayaran sewa guna berdasarkan sewa guna operasi akan diakui 

sebagai suatu beban atas dasar lurus selama masa sewa, kecuali dasar lain dapat 

ditetapkan yang lebih mewakili manfaat bagi pengguna. Bilamana pihak yang 

menyewa (lessee) menerima insentif atau potongan, seperti suatu periode bebas 

sewa, total sewa guna setelah dikurangi yang harus dibayar selama masa sewa 

harus dialokasikan selama periode keseluruhan (Nandakumar  Ghosh, 2012:107). 



 27 

Pengungkapan. Pengungkapan  berikut harus untuk dilaksanakan sebagai 

tambahan bagi persyaratan oleh standar instrument keuangan (Nandakumar & 

Ghosh, 2012:107): 

a. Total pembayaran sewa guna minimum di masa depan menurut sewa guna 

operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk setiap dari hal-hal berikut: 

1) Kurang dari satu tahun 

2) Antara satu tahun hingga lima tahun 

3) Lebih dari lima tahun 

b. Total pembayaran sewa guna minimum di masa depan yang diharapkan 

untuk diterima menurut bagian dari sewa guna yang tidak dapat dibatalkan 

c. Pembayaran sewa guna dan sub-sewa guna serta sewa kontijensi yang 

harus diakui sebagai beban 

d. Suatu deskripsi umum mengenai perjanjian sewa guna yang signifikan. 

 

2.2.2 Perilaku Akuntansi Leasing dalam Laporan Keuangan Pihak Yang 

Menyewakan 

1. Sewa Guna Pembiayaan ( Finance Lease) 

Pengakuan Awal. Pihak yang menyewakan (lessor) harus mengakui aset 

yang dimiliki menurut suatu sewa guna pembiayaan sebagai suatu tagihan di 

dalam laporan keuangannya. Jumlah piutang harus diakui atas dasar investasi 

bersihnya dalam kontrak sewa. 

Investasi bersih di dalam sewa guna mewakili keseluruhan dari 

pembayaran sewa guna minimum dan nilai residu yang tidak dijamin (bagian nilai 
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residu dari aset yang disewa gunakan atas nama tidak ada jaminan realisasi) yang 

didiskontokan pada tingkat bunga implisit di dalam sewa guna. 

Pihak yang menyewakan (lessor) sering menanggung biaya seperti biaya 

legal yang terkait dengan negosiasi dan perjanjian sewa guna. Dalam hal jika 

pihak yang menyewakan bukan pabrikan ataupun dealer, biaya langsung awal 

tersebut termasuk di dalam jumlah awal dari piutang sewa guna pembiayaan, dan 

jumlah pendapatan yang diakui selama masa sewa dikurangkan. Akan tetapi, jika 

pihak yang menyewakan (lessor) adalah pabrikan atau dealer, biaya langsung 

awal tersebut diakui sebagai beban bilamana laba atas penjualan diperhitungkan 

(Nandakumar & Ghosh, 2012:108). 

Pengukuran Berikutnya. Pengakuan pendapatan pembiayaan harus 

berdasarkan pada suatu pola yang mencerminkan tingkat imbalan periodik yang 

konstan atas investasi bersih dari pihak yang menyewakan dalam sewa guna 

pembiayaan. Pihak yang menyewakan yang berupa pabrikan atau dealer harus 

mengakui laba atau rugi penjualan di dalam periode yang bersangkutan, sesuai 

dengan kebijakan yang dipakai oleh entitas selama sisa penjualan akan 

dikurangkan kepada yang diperoleh entitas yang menggunakan tingkat bunga 

pasar. Biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang menyewakan sebagai pabrikan 

atau distributor, terkait dengan negosiasi atau kontrak sewa guna, diakui sebagai 

beban pada saat mereka mengakui hasil dari penjualan (Nandakumar & Ghosh, 

2012:108). 

Pengungkapan. Pengungkapan minimum berikut diperlukan 

(Nandakumar & Ghosh, 2012:108): 



 29 

a. Rekonsiliasi antara jumlah tercatat kotor dari investasi di dalam sewa guna 

dengan nilai sekarang dari piutang pembayaran sewa guna minimum masa 

depan 

b. Investasi kotor di dalam sewa guna dan pembayaran sewa guna minimum 

masa datang untuk setiap hal berikut: 

1) Kurang dari setahun 

2) Antara satu tahun dan lima tahun 

3) Lebih dari lima tahun 

c. Pendapatan pembiayaan yang belum diterima 

d. Nilai residu yang tidak dijamin 

e. Pembayaran sewa guna yang dapat dipulihkan ragu-ragu 

f. Sewa kontijensi yang diakui sebagai pendapatan 

g. Suatu deskripsi umum mengenai perjanjian sewa guna yang signifikan 

2. Sewa Guna Operasi 

Pihak yang menyewakan (lessor) harus menyajikan aset tergantung pada 

sewa guna operasi dalam laporan posisi keuangannya sesuai dengan sifat dari aset 

tersebut. Pendapatan sewa guna dari sewa guna operasi harus diakui sebagai 

pendapatan atas dasar garis lurus selama sewa, kecuali ada dasar lain yang lebih 

mewakili dari sifat asal imbalan tersebut. 

Biaya langsung awal, seperti biaya negosiasi, yang dikeluarkan oleh pihak 

yang menyewakan harus ditambahkan kepada biaya aset dan harus dibebankan 

selama masa sewa atas dasar yang sama seprti pendapatan sewa guna yang diakui. 

Penyusutan atas aset yang disewa gunakan harus diakui sebagai beban. Jumlah 
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penyusutan harus dihitung sesuai dengan IAS 16 tentang Properti, Pabrik dan 

Peralatan (Property) dan Peralatan ( Property, Plant and Equipment) dan IAS 38 

tentang Aset Tidak Berwujud (Nandakumar & Ghosh, 2012:109). 

Pengungkapan. Pengungkapan berikut diperlukan sebagai tambahan bagi 

persyaratan dari standar instrument keuangan (Nandakumar & Ghosh, 2012:108): 

a. Total pembayarn sewa guna minimum masa depan menurut sewa guna 

operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk setiap hal berikut: 

1) Kurang dari setahun 

2) Antara satu tahun dan lima tahun 

3) Lebih dari lima tahun 

b. Sewa kontijensi yang diakui sebagai pendapatan 

c. Suatu deskripsi mengenai perjanjian sewa guna yang signifikan 

Transaksi Jual dan Penyewagunaan Usaha Kembali. Transaksi jual 

dan penyewa guna usaha kembali adalah suatu transaksi pembiayaan yang umum. 

Transaksi tersebut melibatkan pemilik menjual aset dan pembeli melakukan sewa 

guna kembali kepada pemilik. Dalam transaksi ini, pembayaran sewa guna dan 

harga jual biasanya tidak saling bergantungan. 

Bila hasil sewa guna menyebabkan pihak yang menyewa harus 

menangguhkan pengakuan setiap laba yang terjadi atas penghentian selama masa 

sewa, maka sewa guna bersifat sebagai sewa guna pembiayaan (finance lease). 

Pendapatan atas suatu sewa guna pembiayaan diamortisasikan selama masa sewa. 

Jika sewa guna kembali (lease back) adalah sewa guna operasi dan seluruh 

transaksi berdasarkan pada nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian atas 
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penghentian harus diakui dengan segera. Apabila harga jual di bawah nilai wajar, 

maka laba atau rugi harus diakui dengan segera, kecuali rugi dikompensasikan 

untuk pembayaran sewa guna masa depan di bawah harga pasar. Dalam hal ini, 

laba atau rugi harus ditangguhkan dan diamortisasikan selama masa sewa. Apabila 

harga jual berada di atas nilai wajar, maka kelebihan atas nilai wajar harus 

ditangguhkan dan diamortisasikan selama masa sewa guna. 

Seperti yang dijelaskan diatas adalah perilaku akuntansi leasing 

berdasarkan IFRS sedangkan penerapan akuntansi leasing yang dengan PSAK No 

30 Tahun 2011 tentang sewa, hal ini karena berdasarkan beberapa syarat yang 

terdapat dalam paragraf 03 yaitu sebagai berikut (Iksan Stanly, 2015): 

 Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang 

disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga 

yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa  

 Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha 

ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan 

barang modal yang disewa guna usahakan serta bunganya sebagai 

keuntungan perusahaan sewa guna usaha (full payout lease). 

 

2.3 Kerangka Penelitian 

Penelitian ini  dibuat setelah melihat penelitian terdahulu yaitu Elidiana 

(2013), yang mencoba untuk mengklarifikasi dan menjawab pertanyaan 

bagaimana standar-standar baru akan mempengaruhi perusahaan jika mereka 

menerapkan IFRS. Tema ini akan menyajikan latar belakang dalam sewa 
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akuntansi dan direncanakan  perubahan dalam standar akuntansi. Seringnya terjadi 

revisi pada standar akuntansi keuangan dari PSAK sampai dengan standar baru 

yaitu IFRS.  Penelitian terdahulu dilakukan di Eropa, sehingga penelitian sekarang 

mencoba melakukan pada perusahaan leasing di Indonesia. Dimana standar yang 

digunakan Indonesia yaitu  PSAK 30 merupakan standar akuntansi leasing yang 

selalu mengalami revisi pada tahun 1994, 2007 dan 2011 sedangkan dalam IFRS 

pada IAS No 17 merupakan standar leasing terbaru yang mulai diterapkan pada 

tahun 2012. Karena banyaknya pergantian standar yang digunakan di Indonesia, 

peneliti ingin melihat apakah ada dampak atau efek dari seringnya terjadi 

perubahan standar ini pada perlakuan akuntansi leasing terhadap  laporan 

keuangan perusahaan. Serta peneliti ingin melihat pengaruh jika IFRS diterapkan 

pada akuntansi leasing sebuah perusahaan. 

 

2.4 Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang penerapan akuntansi leasing menggunakan IFRS telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut: 

Tabel II.2 

Penelitian Terdahulu 
Penelitian 

Tahun 
Judul Variabel  

Penelitian 
Alat Analisis Hasil 

Murni (2011) Transisi 
Menuju IFRS 
dan 
Dampaknya 
Terhadap 
Laporan 
Keuangan 

Transisi IFRS, 
Ekuitas, Laba 
Bersih, 
Likuiditas, 
Gearing 

Uji Statistik 
Kolmogorov-
Smirnov  

Hasil Penelitian 
adanya pengaruh pada 
laporan keuangan 

Rina dan 
Hamdani 
(2012) 

Analisis  
Akuntansi 
Leasing  Pada  
PT.  Puri  
Green  
Resources  

Penerapan 
PSAK No 30, 
Akuntansi 
Leasing 

Metode 
Capital 
Lease 

Transaksi leasing yang 
terjadi pada PT. Puri 
Green Resources 
tergolong dalam 
transaksi capital lease 
menurut PSAK No.30 
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Pekanbaru tentang akuntansi 
leasing (sewa guna 
usaha). 

Elidiana 
(2013) 

The Future Of 
Leasing 
Accounting 
 

Penggunaan 
IFRS pada 
perusahan 
yang ada 
didaerah 
Albania , 
Eropa. 

Deskriptif Hasilnya ada beberapa 
perusahaan yang 
mampu menerapkan 
IFRS di bidang 
Leasing 

Iksan dan 
Stanly (2015) 

Analisis 
Penerapan 
Akuntansi 
Leasing Pada 
PT. Federal 
International 
Finance 
Manado 

Penerapan 
IFRS,  Metode 
Operating 
Leasing 

Metode 
Operating 
Leasing 

Hasil  penelitian dapat 
diketahui bahwa 
leasing memiliki 
beberapa tipe dan 
klasisfikasi serta 
kriteria untuk metode 
akuntansinya. 

 
Sugiarti 
(2016) 

Analisis 
Pembiaya 
Melalui 
Finance Lease 
Dan Aplikasi 
Perlakuan 
Akuntansi 
Leasing 
Berdasarkan 
PSAK No.30 
Tahun 2012 
Pada PT. 
Adira 
Dinamika 
Multi Finance 
Tanjung 
pinang 

Aplikasi 
perlakuan 
akuntansi 
leasing dan 
PSAK No 30 

Metode 
Finance 
Lease 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
penerapan akuntansi 
pada PT. Adira 
Dinamika Multi 
Finance Tanjung 
pinang menggunakan 
model akuntansi 
leasing finance lease 
atau sewa guna usaha 
dengan hak opsi 
dengan model Direct 
Financing Lease dan 
telah memenuhi 
kriteria-kriteria dalam 
PSAK No. 30 Tahun 
2012 

 

2.5 Menurut Pandangan Islam tentang Akuntansi Leasing 

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi 

sewa atau ijarah, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang 

dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijarah adalah istilah 

dalam Fiqih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan jadi, 

hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat. Didalam perbankan islam tidak 

dikenal istilah leasing. Tetapi leasing sering disamakan dengan ijarah, karena 

leasing mempunyai kemiripan dengan ijarah yaitu keduanya terdapat pengalihan 
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sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat. Maka didalam 

perbankan islam leasing di Qiaskan kedalam Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) 

yaitu trasaksi jual beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek 

sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan 

objek sewa. Dengan begitu leasing dan ijarah muntahiya bittamlik dapat 

diqiaskan pada sistem keuanganya dengan terdapatnya sesuatu pengalihan sesuatu 

dari satu pihak kepihak yang lain atas dasar manfaat, dengan begitu dapat 

diarahkanya transaksi sewa beli yang dapat menghindarkan kita dari perbuatan 

yang dilarang oleh agama ( Novieka, 2010). 

Kesepakatan ini mencakup suatu akad ijarah dengan suatu janji yang 

dibuat oleh lessee bahwa dia secara bertahap akan memindahkan hak milik sah 

secara penuh dari asset yang disewakan kepada lessee sampai lessee mempunyai 

hak milik sah secara penuh dari aset yang disewakan. Ini akan melibatkan 

penentuan harga aset yang disewakan yang harus dibagi selama jangka waktu 

akad ijarah sehingga lesee mampu memperoleh bagian dari aset yang disewakan 

berpindah kepada lessee pada akhir akad ijarah. Jika karena suatu alasan, akad 

ijarah dibatalkan sebelum berpindahnya hak milik kepada lessee, maka hak milik 

dari aset yang disewakan akan dibagi antara lessor dan lessee kepada siapa hak 

milik sebagian telah berpindah. Ini memberikan keadilan kepada lessee yang 

tujuannya adalah memperoleh hak milik dari aset yang disewakan melalui 

pembayaran sewa melebihi jumlah sewanya yang wajar. Ijarah muntahiya 

bittamlik (IMBT) adalah trasaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau 
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menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan 

alih kepemilikan objek sewa ( Novieka, 2010). 

 Tata cara dan prosedur leasing ini dalam prakteknya ditetapkan oleh 

perusahaan leasing dan setiap perusahaan leasing mempunyai tata cara dan 

prosedur yang berbeda tetapi secara umum prosedur dan persyaratanya tidak jauh 

berbeda, sehingga tidak memperumit para lessee. Dengan melakukan kontrak 

leasing maka nasabah banyak mendapatkan keuntungan dibandingan dengan 

menggunakan pinjaman dari bank. 

Kedudukan leasing didalam hukum islam suatu alternatif baru didalam 

perbankan islam, secara umum leasing dibolehkan didalam islam tetapi leasing 

yang tidak melanggar aturan-aturan akad didalam hukum islam. Namun transaksi 

leasing yang banyak dipakai sekarang memakai sistem bunga sehingga didalam 

islam melarang transaksi yang mana terdapat bunga atau riba dan terdapat gharar. 

Maka Didalam islam tidak boleh adanya pengambilan untung yang berlipat ganda 

berupa bunga sehingga dari pada itu transaksi sewa beli lebih diarahkan kepada 

ijarah muntahiya bittamblik. Karena akad leasing termasuk kedalam sewa guna 

usaha dan sering disamakan dengan ijarah. Leasing dikiaskan kedalam ijarah, 

dimana ijarah disini dispesifikan kedalam ijarah muntahiya bittamlik. Dimana 

transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek 

sewa diakhir periode sehingga ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. 

Leasing dibolehkan didalam syariat islam selama tidak keluar dari 

ketentuan hukum islam. Yang mana islam telah mengatur tentang ketentuan-

ketentuan bertransaksi didalam bermua’malah. 
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Secara umum transaksi leasing dibolehkan. Namun ada hal-hal yang 

membuat leasing tidak dibolehkan. Hal ini yang membuat leasing sering 

disamakan dengan ijarah, namun demikian leasing dan ijarah berbeda. Dimana 

leasing di Qiaskan kedalam ijarah yang mana ijarah ini lebih di spesifikan 

dengan ijarah muntahiya bittamlik /IMBT. Yang mana harga sewa dan harga jual 

disepakati pada awal perjanjian. Dengan demikian IMBT dibagi menjadi dua jenis 

yaitu yang pertama IMBT dengan janji mengibahkan barang diakhir periode sewa, 

dan yang kedua dengan janji menjual pada akhir periode sewa. Sehingga leasing 

dibolehkan didalam hukum islam asal tidak dengan perjanjian yang dilarang 

didalam islam. 

Allah SWT berfirman dalam Al Qur’an: 

                               

      

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 

ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqaroh:233) 

 

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “Apa bila kamu 

memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukan adanya 

jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah  secara patut. Dalam hal ini 

termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing. 

Kemudian dalam Al- Qur’an dalam Surah Al- Qashsah:26: 

            

Artinya: Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya".(QS.Al- Qashsah:26) 
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Dalam ayat diatas dapat dibenarkan dalam syariat islam selama tidak 

keluar dari ketentuan hukum islam. Dapat pula ditambahkan bahwa leasing dalam 

istilah hukum islam disebut dengan ijarah muntlahqah (Noviaeka, 2010). 

2.6 Pengembangan Hipotensis 

Dalam penelitian Rina  dan  Hamdani  (2012) yang  meneliti  tentang  

Analisis  Akuntansi  Leasing  Pada  PT.  Puri  Green  Resources  Pekanbaru. Tapi 

dari penelitian Rina dan Hamdani (2012) ini melihat pengaruh dari standar PSAK 

pada akuntansi leasing. Karena standar keuangan di Indonesia selalu berkembang 

dan mengalami revisi serta munculnya stnadar baru yang digunakan oleh semua 

Negara yaitu IFRS. Maka saya tertarik juga meneliti tentang leasing dengan 

menerapkan IFRS dan melihat perlakuan akuntansi leasing dengan menggunakan 

IFRS. Dalam penelitian ini akan melihat analisis perlakuan akuntansi leasing 

melalui finance lease berdasarkan IFRS pada PT Astra Sedaya Finance (ACC) 

Cabang Duri, Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan latar belakang masalah yang 

dikemukakan diatas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut: 

a. Ho = Apakah PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Duri, Kabupaten 

Bengkalis tidak mampu menerapkan  akuntansi leasing berdasarkan IFRS 

dilihat dari perilaku finance lease 

b. Ha = Apakah PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Duri, Kabupaten 

Bengkalis mampu menerapkan  akuntansi leasing berdasarkan IFRS 

dilihat dari perilaku finance lease 

 

 


