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ABSTRACT 
 

ACCOUNTING TREATMENT OF INCOME CREDIT MOTORCYCLE 

FINANCING IN. CSF (CENTRAL SANTOSA FINANCE) IN WEST 

BRANCH Surabaya 
 

by: 
 

Heny Marshareta 

Kurniawan 
 

10120001 
 

At the present time there is competition among the firms that pursue more profits 

but also has risks. One is the finance company credit. On one Side contains a 

profit, but do not deny there will be a significant  risk for the company.  So  

must choose  a method of revenue recognition is used. 
 

This research was conducted at the company engaged in mortgage financing, namely 

PT. (CSF) Central Santosa Finance Surabaya, aims to determine how the 

accounting treatment  of  revenue  to finance  motorcycle  loans.  This  study  used  

a qualitative method  by  way  of  interviews  and  documentation.  From  the  

research,  that  the accounting treatment of revenue accounting treatment applied 

is used at the time the transaction takes place basically meets GAAP standards,  

which use the method of recognizing revenue when goods are received and the 

application on the basis of the accrual basis. So real that financial statements are  

presented fairly decent with the exception and in accordance with financial 

accounting standards. 
 

Revenue  recognition  methods  have  become  important  factors  to  be  applied  

to measure the revenue earned by the company's revenue. Because with  revenue  

has been deferred to a company can be an advantage  over the  company.  

Recognition principle  stipulates  that  revenue  is  recognized  when   realized  or  

realizable  or generated.  Truth in charge of recording the activities  depends on 

the accuracy of classification costs applied by the company itself. 
 
 

 
Keywords: measurement, recognition, recording, 
reporting 
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ABSTRAK 
 

PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN ATAS PEMBIAYAAN 

KREDIT SEPEDA MOTOR PADA PT. CSF (CENTRAL SANTOSA 

FINANCE) DI KANTOR CABANG SURABAYA BARAT 
 

Oleh : 
 

Heny Marshareta 

Kurniawan 
 

10120001 
 

Pada  masa  sekarang  terjadi  persaingan  di  antara  perusahaan-perusahaan 

yang  mengejar  keuntungan  lebih  namun  juga  mengandung  resiko.  Salah  satunya 

ialah perusahaan pembiayaan kredit. Di satu sisia mengandung keuntungan, 

namun tidak  memungkiri  akan  terjadi  resiko  yang signifikan  bagi  perusahaan.  

Sehingga harus memilih metode pengakuan pendapatan yang digunakan. 
 

Penelitian   ini   dilakukan   pada   perusahaan   yang   bergerak   di   bidang 

pembiayaan  kredit, yaitu PT. (CSF) Central  Santosa  Finance  Surabaya,  bertujuan 

untuk mengetahui bagaimanakah  perlakuan akuntansi pendapatan  atas  

pembiayaan kredit sepeda motor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

yaitu dengan cara wawancara  dan  dokumentasi.  Dari  hasil  penelitian,  bahwa  

perlakuan  akuntansi pendapatan yang diterapkan adalah  perlakuan akuntansi yang 

digunakan pada saat transaksi   berlangsung   pada   dasarnya   telah   memenuhi   

standar   PSAK,   yang menggunakan   metode   pengakuan   pendapatan   pada   saat   

barang   diterima   dan penerapannya atas dasar akrual basis. Begitu nyata sehingga 

Laporan Keuangan yang disajikan  secara  wajar dengan pengecualian dan layak 

sesuai dengan yang standar akuntansi keuangan. 
 

Metode pengakuan pendapatan menjadi hal yang penting untuk 

diterapkan untuk  mengukur  pendapatan  yang  diterima  oleh  pendapatan  

perusahaan.  Sebab dengan  begitu  pendapatan  yang telah ditangguhkan  ke  

perusahaan  dapat menjadi keuntungan  lebih  di  perusahaan  tersebut.  Prinsip  

pengakuan  menetapkan  bahwa pendapatan   diakui   pada   saat   realisasi   atau   

dapat   direalisasi   atau  dihasilkan. Kebenaran  dalam  kegiatan  biaya  pencatatan  

tergantung  pada  keakuratan  biaya klasifikasi yang diterapkan oleh perusahaan itu 

sendiri. 
 
 

 
Kata kunci : pengukuran, pengakuan, pencatatan, pelaporan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Perkembangan   transportasi   di   Indonesia   dari   hari   ke   hari   sangat 

berkembang  pesat. Dari pesawat terbang penumpang  dengan  teknologi 

terbaru, kereta api monorfail yang akan segera direalisasikan, dan mobil 

berbahan bakar tenaga  listrik. Walaupun  mobil berbahan  bakar tenaga  listrik 

belum masuk  ke pasaran, kini telah hadir mobil murah yang hadir di tengah-

tengah masyarakat. 

Untuk mengatasi masalah kemacetan  tersebut, masyarakat  lebih  

sering menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasinya sehari-hari dari 

kalangan menengah atas sampai ke kalangan menengah ke bawah. Sebab   

dengan sepeda motor,  masyarakat  dapat  menggunakannya  tanpa  perlu  

khawatir  akan terjebak macet di jalan. Penggunaan sepeda motor yang lebih  

mudah, lincah, dan dapat dikendarai sesuka hati para pengendara sepeda  motor, 

semakin menambah nilai plus untuk menggunakan transportasi tersebut di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dan  seiring  berjalannya  waktu  dan  dengan  meningkatnya  mobilitas 

masyarakat,  meningkat  pula  permintaan  kendaraan  sepeda  motor  sebagai  

alat transportasi sehari-hari. Sepeda motor dapat menjadi salah satu pilihan 

kendaraan yang efisien bagi masyarakat untuk mendukung kegiatan 

operasionalnya. 

Sehingga pada situasi ekonomi sekarang ini, kebijakan mengenai 

Kredit Kendaraan  Bermotor  melalui  perusahaan  pembiayaan  (leasing),  lebih  

banyak ditujukan  untuk  masyarakat  menengah  ke  bawah  yang  ingin  memiliki  
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sepeda motor, baik dalam kondisi baru maupun sudah bekas,  dengan tujuan 

sederhana
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seperti kegunaannya  di dalam kehidupan  sehari-hari.  Saat ini pun,  masyarakat 

dapat menemukan  berbagai  kemudahan  dalam  pembelian  sepeda  motor.  Salah 

satunya melalui cara pembiayaan/kredit  yang menawarkan beragam 

keuntungan, seperti adanya kepastian angsuran bulanan, syarat yang mudah, 

proses yang cepat, dan adanya cakupan perlindungan asuransi. 

Keuntungan-keuntungan  tersebut  dapat Anda peroleh  jika tepat  dalam 

memilih fasilitas pembiayaan  kredit sepeda motor mana yang akan  digunakan. 

Oleh situasi tersebut, PT. CSF (Central Santosa Finance) yang berdiri pada 

tahun 

2010 dengan kantor pusatnya di kawasan kota Jakarta, dan pada tahun 2012 

mulai berekspansi ke seluruh wilayah Indonesia. Mayoritas sahamnya dimiliki 

oleh PT. Bank Central of Asia saat ini telah memiliki 72 kantor cabang di 

seluruh penjuru Indonesia,  dan  akan  semakin  berkembang  untuk  menambah  

sejumlah  kantor cabang yang baru. Melalui program fasilitas  Kredit Sepeda 

Motor (KSM) yang ditawarkan oleh PT Central Santosa Finance (CSF), Anda 

dapat segera memiliki sepeda motor idaman dengan  angsuran bulanan yang 

terjangkau,  syarat mudah dan proses cepat, serta pembayaran yang praktis. 

Hal ini juga akan berpengaruh pada omzet penjualan sepeda motor 

pada dealer / perusahaan pembuatan sepeda motor. Untuk mengatasi kesulitan 

tersebut, alternatif  yang  dapat  dipakai  adalah  melakukan  tata  cara  pembayaran  

melalui cicilan pemilikan sepeda motor yang ditangani oleh perusahaan 

pembiayaan atau badan  lembaga  yang  telah  bekerja  sama  dengan  dealer  

sepeda  motor  brand tertentu  sebelumnya.  Bunga  yang  dibebankan  merupakan  

bunga  tetap  selama periode tertentu, sehingga pembeli merasa lebih aman dan 

tidak khawatir dengan
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kenaikan suku bunga secara mendadak. Selain itu perusahaan dealer sepeda 

motor juga dapat meningkatkan penjualan sepeda motornya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul 

“PERLAKUAN AKUNTANSI   PENDAPATAN   ATAS   PEMBIAYAAN   

KREDIT   SEPEDA MOTOR  PADA  PT.  CSF  (CENTRAL  SANTOSA  

FINANCE)  DI  KANTOR CABANG SURABAYA BARAT” 

 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang penulis angkat adalah : 

1.   Bagaimanakah  pengakuan pendapatan atas pembiayaan kredit sepeda  

motor pada PT.CSF (Central Santosa Finance) di kantor cabang Surabaya Barat 

? 

2.   Bagaimanakah pengukuran pendapatan atas pembiayaan kredit sepeda 

motor pada PT.CSF (Central Santosa Finance) di kantor cabang Surabaya Barat 

? 

3.   Bagaimana pencatatan pendapatan atas pembiayaan kredit sepeda motor pada 
 

PT.CSF (Central Santosa Finance) di kantor cabang Surabaya Barat ? 
 

4.   Bagaimana pelaporan pendapatan atas pembiayaan kredit sepeda motor pada 
 

PT.CSF (Central Santosa Finance) di kantor cabang Surabaya Barat ? 
 
 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan penelitian ini, antara lainnya ialah : 

 

a.   Untuk mengkaji pengakuan pendapatan atas pembiayaan kredit sepeda motor 
 

PT.CSF (Central Santosa Finance) di kantor cabang Surabaya Barat 
 

b.   Untuk mengkaji pengukuran pendapatan atas pembiayaan kredit sepeda motor 
 

PT.CSF (Central Santosa Finance) di kantor cabang Surabaya Barat 
 

c.   Untuk mengkaji pencatatan pendapatan atas pembiayaan kredit sepeda motor 
 

PT.CSF (Central Santosa Finance) di kantor cabang Surabaya Barat 
 

d.   Untuk mengkaji pelaporan pendapatan atas pembiayaan kredit sepeda motor 
 

PT.CSF (Central Santosa Finance) di kantor cabang Surabaya Barat
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1.4 Manfaat Penelitian 
 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat : 
 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
 

Penelitian ini merupakan realisasi dari teori-teori yang dipelajari di 

bangku kuliah dan dihubungkan dengan masalah-masalah yang terjadi dalam 

badan usaha, sehingga  penelitian  terhadap  PT.  CSF  (Central  Santosa  

Finance)  merupakan implementasi   nyata  tentang  kebenaran  teori-teori   

tersebut,  yang  diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 
 

Membantu  badan  usaha  agar  dapat  menerapkan  akuntansi  yang  tepat 

dalam menyajikan  laporan keuangan yang wajar sesuai dengan  kebutuhan 

para pemakai laporan keuangan. Diharapkan dapat memberikan input bagi 

perbaikan- perbaikan dalam perusahaan. Sehingga perusahaan dapat 

mempersiapkan laporan keuangan yang layak bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dimasa mendatang 

Sehingga  dapat  mengetahui  secara  mendalam  baik  perlakuan  akuntansi 

atas  pengakuan,  pengukuran,  pencatatan,  dan  pelaporannya  atas  pembiayaan 

kredit sepeda motor maupun manfaatnya yang tepat bagi badan usaha. Serta 

dapat menjadi   bahan   acuan   pendukung   untuk   penulisan   tugas   akhir   

pembaca selanjutnya. 

 

 
 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
 

Peneliti membatasi Lingkup penelitian pada hal-hal berikut: 
 

1.   Penelitian   yang   dilakukan   mengenai   aktivitas   pengakuan,   pengukuran, 

pencatatan,  dan  pelaporan  pada  PT.  CSF  yang  berkedudukan  di Surabaya 

Barat khususnya fungsi pembiayaan kredit.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
 

2.1 

AKUNTANSI 
 

2.1.1 Pengertian 

Akuntansi 
 

Perkembangan  dalam bidang perekonomian  di Indonesia  akhir-akhir  

ini telah  menyebabkan  peranan  akuntansi  semakin  meningkat.  Beberapa  

kejadian penting  yang  erat  kaitannya  dengan  perkembangan  akuntansi  adalah  

lahirnya undang-undang  perpajakan  yang  baru,  deregulasi  di   bidang  

perbankan,  dan perkembangan  yang  sangat  pesat  dalam  pasar  modal.  

Perkembangan  dalam bidang-bidang   tersebut  menuntut  adanya   akuntansi  

yang  dapat  memberikan informasi  keuangan  yang dibutuhkan  masyarakat  

dalam mengambil  keputusan- keputusan ekonomi. 

Adapun definisi akuntansi menurut Jusuf adalah: 

 
“Suatu    proses    pencatatan,    penggolongan,    peringkasan,    pelaporan    dan 

penganalisaan data keuangan dari suatu organisasi” 

Definisi  ini  menunjukkan  bahwa  kegiatan  akuntansi  merupakan  tugas  

yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada dasarnya 

akuntansi harus: 

1.   Mengidentifikasikan   data  mana  yang  berkaitan  atau  relevan   

dengan keputusan yang akan diambil. 

2.   Memproses atau menganalisis data yang relevan. 

 
3.   Mengubah    data   menjadi   informasi   yang   dapat   digunakan    

untuk pengambilan keputusan.



7  

 

 

 
 

Menurut Maulani (2010) definisi dari akuntansi adalah 

 
“Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, 

mengolah dan  menyajikan   data,  transaksi   serta  kejadian   yang   

berhubungan   dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang 

menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan 

serta tujuan lainnya.” 

Fungsi   utama   akuntansi   adalah   sebagai   informasi   keuangan   suatu 

organisasi karena dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan 

suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya.  Akuntansi dibuat 

secara kualitatif  dengan  satuan  ukuran  uang.  Informasi  mengenai  keuangan  

sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer/manajemen untuk membantu 

membuat keputusan  suatu organisasi.  Iformasi  keuangan  yang akan membantu  

membuat keputusan berupa laporan keuangan. 

 

 
 

2.1.2 Peranan Informasi 

Akuntansi 
 

Akuntansi     adalah     seni     dalam     mengukur,     berkomunikasi     dan 

menginterpretasikan   aktivitas  keuangan.  Secara  luas,  akuntansi  juga  dikenal 

sebagai  "bahasa  bisnis".  Akuntansi  bertujuan  untuk  menyiapkan  suatu laporan 

keuangan  yang akurat  agar dapat  dimanfaatkan  oleh  para  manajer,  pengambil 

kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, 

kreditur, atau pemilik.  Pencatatan  harian yang terlibat  dalam  proses  ini 

dikenal dengan istilah  pembukuan.  Akuntansi  keuangan  adalah  suatu  cabang  

dari  akuntansi dimana  informasi  keuangan  pada  suatu  bisnis  dicatat,  

diklasifikasi,  diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Evolusi dalam 
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informasi dan komunikasi telah  mendorong  kemajuan  dalam  teknologi.  

Kompetisi  dunia  usaha  semakin
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ketat,  selalu  beradaptasi  dengan  perubahan  yang  terjadi  dengan   melakukan 

perbaikan strategi dan operasi perusahaan. Informasi akuntansi menjadi salah 

satu unsur dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Kemampuan 

menjalankan bisnis tanpa diikuti dengan penerapan sistem informasi akuntansi 

yang tepat akan membuat   perusahaan   mengalami   masalah   dikemudian   hari   

seiring   dengan berkembangnya bisnis mereka. 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah Sistem Informasi  

yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan Akuntansi. Peran 

penting SIA pada sebuah organisasi antara lain, mengumpulkan dan menyimpan 

data tentang aktivitas  dan  transaksi.  Selain  itu,  SIA  juga  dapat  memproses  

data  menjadi informasi yang dapat digunakan dalam  proses pengambilan 

keputusan dan juga melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi 

agar pelaku bisnis dapat menerapkan strategi yang tepat dalam perusahaannya 

dan dapat bersaing dengan persahaan lain. 

Informasi   Akuntansi   memiliki   arti   penting   bagi   manajemen   untuk 

pengambilan  keputusan.  Walaupun  demikian,  sistem  informasi  akuntansi  

yang berlaku di Indonesia sekarang masih didominasi  oleh  konsep-konsep  

akuntansi keuangan yang lebih diarahkan untuk menyajikan informasi 

pertanggungjawaban keuangan  oleh  manajemen  kepada  pihak  luar  

perusahaan.  Dengan  demikian, sistem  informasi  akuntansi  manajemen  belum  

berperan  dalam  menyediakan informasi  keuangan  bagi  manajemen  untuk  

merencanakan  dan  mengendalikan alokasi berbagai sumber daya dalam 

perusahaan. 

Dalam  SIA  dan  efektivitas  struktur  pengendalian  intern  terdapat  suatu 

hubungan yang timbal balik dimana struktur pengendalian intern tidak 

mungkin
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berjalan  tanpa  adanya  sarana  atau  alat  untuk  menjalankannya,  yaitu  sistem 

informasi akuntansi.  Sedangkan  SIA dikatakan memuaskan  apabila  

didalamnya terdapat efektivitas pengendalian intern. 

Keberhasilan  suatu  sistem  informasi  akuntansi  ditentukan  oleh  kualitas 

informasinya.  Untuk  itu  perlu  adanya  sistem  yang  baik  untuk  menghasilkan 

informasi yang biasa digunakan oleh manajemen untuk pengambilan 

keputusan. Dan  biaya  yang  dikeluarkan  perusahaan  untuk  pengoperasian  

sistem  tersebut diharapkan mempunyai nilai manfaat bagi perusahaan. 

Laporan akutansi atau yang disebut laporan Keuangan perusahaan 

berguna bagi pihak – pihak yang berkepentingan di dalamnya, seperti : 

a.   Investor 
 

Penanaman  modal  beresiko  dan  penasihat  mereka  berkepentingan  dengan 

resiko  yang melekat  serta hasil pengembangan  dari  investasi  yang mereka 

lakukan.   Mereka   membutuhkan   informasi   akuntansi   untuk   membantu 

menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi 

tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi akuntansi yang 

memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk 

membayar deviden. 

b.   Karyawan 
 

Karyawan  dan kelompok  – kelompok  yang mewakili  mereka  tertarik  

pada informasi  mengenai  stabilitas  dan  profitabilitas  perusahaan.  Mereka  

juga tertarik   dengan   informasi   yang   memungkinkan   mereka   untuk   

menilai kemampuan  perusahaan  dalam memberikan  balas jasa,  imbalan  

pascakerja, dan kesempatan kerja. 

c.   Pemberi Pinjaman 
 

Pemberi  pinjaman  tertarik  dengan  informasi  keuangan  yag  memungkinkan 

mereka  untuk  memutuskan  apakah  pinjaman  seta  bunganya  dapat  dibayar 

pada saat jatuh tempo.
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d.   Pemasok dan Kreditor Usaha Lainnya 
 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi akuntansi 

yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang 

terutang akan dibayar   pada   saat   jatuh   tempo.   Kreditor   usaha   

berkepentingan   pada perusahaan  dalam  tenggang  waktu  yang  lebih  

pendek  daripada  pemberi pinjaman   kecuali   sebagai   pelanggan   utama   

mereka   bergantung   pada kelangsungan hidup perusahaan. 

e.   Pelanggan 
 

Para  pelanggan  berkepentingan  dengan  informasi  mengenai  kelangsungan 

hidup  perusahaan,  terutama  kalau  mereka  terlibat  dalam  perjanjian  jangka 

panjang dengan, atau bergantung pada perusahaan. 

f.   Pemerintah 
 

Pemerintah  dan  berbagai  lembaga  yang  berada  di  bawah   kekuasaannya 

berkepentingan  dengan alokasi sumber daya dan karena  itu berkepentingan 

dengan  aktivitas  perusahaan.  Mereka  juga  membutuhkan  informasi  untuk 

mangatur  aktivitas  perusahaan,  menetapkan  kebijakan  pajak,  dan  sebagai 

dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

g.   Masyarakat 
 

Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan   dapat   memberikan   kontribusi   berarti   dalam   

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam  modal  domestik.  Laporan  keuangan  dapat  

membantu  masyarkat dengan  menyediakan  informasi   kecenderungan   

(tren)  dan  perkembangan terakhir kemakmuran serta rangkaian aktivitasnya. 

 

 
 

2.1.3 Pemakai Informasi Akuntansi 
 

Informasi  akuntansi  sangat  penting  untuk  mengukur  keadaan  ekonomi 

suatu perusahaan  atau organisasi  ekonomi,  sehingga  terdapat  pihak-pihak  

yang membutuhkan  informasi akuntansi.  Salah satu informasi  akuntansi yang 

sangat penting  dan  dibutuhkan   adalah  laporan  keuangan.   Terdapat  2  pihak  

yang
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membutuhkan informasi keuangan yaitu pihak intern atau pihak dalam 

perusahaan itu  sendiri   dan  pihak  ekstern   atau  pihak  diluar  perusahaan.   

Pihak  intern perusahaan  terdiri atas manajer atau direktur dan tenaga kerja  

perusahaan baik karyawan  maupun  buruh  pemilik  perusahaan.  Sedangkan  

pihak  ekstern  terdiri atas, pemilik perusahaan, kreditur, atau bank dan 

pemerintah dimana perusahaan itu  beroperasi.  Secara  lebih  detail  pihak-pihak  

yang  membutuhkan  informasi keuangan khususnya laporan keuangan baik 

pihak intern maupun ekstern adalah sebagai berikut: 

a.   Manajer Perusahaan 
 

Manajer  dapat  diartikan  sebagai  seseorang  yang  diberikan  kepercayaan  

oleh pemilik  perusahaan  untuk  mengelola  sebuah  perusahaan.  Manajer  

merupakan pihak yang sangat bergantung dan paling banyak berhubungan  

dengan laporan keuangan   perusahaan   yang   dikelolanya.   Bagi   manajer   

laporan   keuangan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban  kepada pihak-

pihak luar perusahaan (pihak ekstern) yang telah mempercayakan  pengelolaan  

perusahaan  kepadanya. Selain  sebagai  pertanggungjawaban  kepada  pihak  luar,  

laporan  keuangan  juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

b.  Pemilik Perusahaan 
 

Pemilik perusahaan atau calon pemilik perusahaan membutuhkan gambaran 

atau kondisi  perusahaan  serta  prospeknya  di masa datang.  Yang  dimaksud  

Pemilik perusahaan   disini   adalah   seseorang,   beberapa   orang   atau   

organisasi   yang mempunyai  saham  atau  bukti  kepemilikan  perusahaan  

tertentu.  Bagi  pemilik perusahaan, laporan keuangan dapat berfungsi sebagai 

bahan pertimbangan dalam memutuskan   apakah  ia  akan  tetap   

mempertahankan   kepemilikannya   dalam perusahaan   yang   dimilikinya   atau   

melepas   kepemilikannya   dan   mencari perusahaan  baru sebagai  tempat 

menanamkan  modalnya  untuk mendapat  bukti kepemilikan  perusahaan  baru 

tersebut.  Bagi calon pemilik  perusahaan,  laporan keuangan  berfungsi dalam 

memutuskan apakah ia akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut 

atau menanamkan diperusahaan lain. 

c.   Bank atau Pemberi Pinjaman ( Kreditur)
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Sebagian besar perusahaan untuk memperbesar usahanya dengan cara 

melakukan pinjaman  moda  dalam  perbankan.  Pihak  perbankan  atau   kreditur  

memakai informasi akuntansi dalam proses penentuan apakah perusahaan yang 

akan diberi kredit  sanggup  melunasi  hutangnya  sesuai  ketentuan  atau tidak.  

Kalau sebuah perusahaan  tidak  dapat  menunjukkan  data-data  akuntansi  

yang  lengkap  dan akurat, maka perusahaan tersebut tidak layak mendapat 

pinjaman modal atau uang dari bank. Pada umumnya sebagian besar bank atau 

kreditor tidak dapat memberi pinjaman modal  kepada perusahaan apabila 

laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan menunjukkan hal-hal yang 

bersifat negatif. Jadi pada intinya laporan keuangan  perusahaan  bagi  perbankan  

atau  kreditor  digunakan  untuk  menilai resiko yang akan terjadi sebelum 

pinjaman diputuskan untuk diberikan. 

d.  Tenaga Kerja Suatu Perusahaan 
 

Tenaga kerja baik karyawan maupun buruh suatu perusahaan memiliki hak 

untuk menerima  penghasilan  dan dana kesejahteraan  lainnya  dari  perusahaan 

tempat bekerja.  Mayoritas  tenaga  kerja  dalam  perusahaan  besar  pada  umunya  

adalah anggota   serikat   pekerja   pada   perusahaan   itu.    Serikat   pekerja   

berusaha memperjuangkan terjadinya kenaikan penghasilan dan jaminan sosial 

yang sesuai dengan  standar.  Informasi  akuntansi  dalam  hal  ini  berupa  

laporan  keuangan perusahaan,    digunakan    serikat    pekerja    untuk    

mempelajari    solvabilitas (kemampuan   membayar)   perusahaan.   Apabila  

laporan  keuangan  perusahaan memperlihatkan terjadi kenaikan laba yang 

signifikan maka tenaga kerja berhak untuk mendapatkan peningkatan 

penghasilan begitu juga sebaliknya jika laporan keuangan  menunjukkan  

kelesuan  maka tenaga kerja harus maklum  jika terjadi efisiensi dalam hal upah 

tenaga kerja. 

e.   Pemerintah Tempat Perusahaan Beroperasi 
 

Pemerintah merupakan salah satu pihak ekstern perusahaan yang  

membutuhkan informasi akuntansi. Pemerintah berkepentingan terhadap 

informasi akuntansi, hal ini  karena  setiap  perusahaan  yang  beroperasi  

diwilayah  kedaulatannya  adalah wajib pajak yang harus membayar pajak pada 

pemerintah.pemerintah  khususnya kantor  pajak  berkepentingan  terhadap  

laporan  keuangan  perusahaan.  Laporan keuangan  perusahaan  oleh  kantor  

pajak berfungsi  untuk  memeriksa  kebenaran
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jumlah pajak yang dilaporkan. Pemerintah menghendaki agar setiap  

perusahaan mengadakan akuntansi untuk keperluan perpajakan. 

 
 

2.2 AKUNTANSI UNTUK LESSE (SEWA GUNA USAHA) 

 
2.2.1 Pengertian Sewa Guna Usaha 

 
Sewa (lease), menurut PSAK 30 tentang sewa adalah suatu  perjanjian 

dimana  lessor  memberikan  hak  kepada  lesse  untuk  menggunakan  suatu  

aset selama  periode  waktu  yang  disepakati.  Sebagai  imbalannya,  lesse  

melakukan pembayaran   atau   serangkaian   pembayaran   kepada   lessor.   Sewa-

guna-usaha (leasing)  adalah  kegiatan  pembiayaan  dalam bentuk  penyediaan  

barang  modal baik  secara  sewa-guna-usaha  dengan  hak  opsi  (finance  lease)  

maupun  sewa gguna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan  

oleh Lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. 

Ciri-ciri leasing : 

1.   Biasanya  ada hubungan  jangka  waktu  lease  dan masa  kegunaan  benda 

lease tersebut. 

2.   Hak milik benda lease ada pada leasor. 
 

3.   Benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda  yang  digunakan 

dalam suatu perusahaan. 

 
 

2.2.2 Jenis-Jenis Leasing 

 
2.2.2.1 Operating Lease 

 
Kegiatan sewa-guna-usaha  digolongkan sebagai sewa-guna-usaha  

tanpa hak opsi (operating lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut : 

a.   Jumlah   pembayaran   sewa-guna-usaha   selama   masa   sewa-guna-

usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang 

disewa- guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh 

lessor.
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b.   Perjanjian sewa-guna-usaha  tidak memuat ketentuan mengenai opsi  

bagi lesse. 

 
 

2.2.2.2 Finance Lease 
 

Kegiatan    sewa-guna-usaha    digolongkan    sebagai    sewa-guna-

usaha dengan hak opsi (finance lease/capital lease) apabila  memenuhi semua 

kriteria berikut : 

a.   Jumlah   pembayaran   sewa-guna-usaha   selama   masa   sewa-guna-

usaha pertama  ditambah  dengan  nilai  sisa  barang   modal,  harus  

mendapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. 

b.   Masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-

kurangnya : Dua tahun untuk barang modal 

Golongan I, 

Tiga tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 

 
Tujuh tahun untuk Golongan bangunan. 

 
c.   Perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi 

lesse. 

 
2.2.3 Akuntansi Untuk Lease 

 
2.2.3.1 Pengakuan Awal 

 
Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai  

aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar 

nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai 

wajar. Penilaian ditentukan pada awal kontrak. Tingkat diskonto yang 

digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum 

adalah tingkat suku bunga implisit  dalam sewa, jika dapat ditentukan  secara  

praktis; jika tidak,digunakan tingkat  suku  bunga  pinjaman  inkremental  
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lessee.  Biaya  langsung  awal  yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam 

jumlah yang diakui sebagai aset.
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Biaya langsung awal (initial direct costs) adalah biaya-biaya tambahan 

(inkremental)  yang  terjadi  yang  dapat  diatribusikan  secara  langsung  

dengan negosiasi dan pengaturan sewa, kecuali biaya-biaya yang dikeluarkan 

oleh lessor pabrikan atau lessor dealer.  Tingkat bunga pinjaman inkremental 

lessee (lessee’s incremental borrowing rate of interest)  adalah tingkat bunga 

yang harus dibayar lessee  dalam  sewa  yang  serupa  atau,  jika  tingkat  

bunga  tersebut  tidak  dapat ditentukan, tingkat bunga yang pada awal sewa 

yang harus ditanggung oleh lessee ketika meminjam dana yang diperlukan 

untuk membeli aset tersebut yang mana pinjaman ini mencakup periode dan 

jaminan yang serupa. 

Pada   saat   pengakuan   awal,   kita   mengakui   aset   dan   kewajibannya,   yaitu 

 
Leased asset = Leased liabilities, sehingga jurnalnya bisa dicatat 

sbb: Dr.      Leased Asset                                      Rp xxx 

Cr. Leased Liabilities                                                Rp xxx 
 
 
 
 

2.2.3.2 Pengukuran setelah Pengakuan Awal 
 

Pembayaran   sewa   minimum   harus   dipisahkan   antara   bagian   yang 

merupakan  beban keuangan  dan bagian yang merupakan  pelunasan  kewajiban. 

Beban  keuangan   harus  dialokasikan   ke  setiap  periode   selama   masa  sewa 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik 

yang konstan   atas   saldo   kewajiban.   Rental   kontinjen   dibebankan   pada   

periode terjadinya. Jurnal yang dicatat adalah: 

Dr.      Lease Liability                                               Rp xxx 

 
Interest Expense                                 Rp 

xxx 

 
Cr. Cash                                                                    Rp xxx
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Perhitungan  antara pembayaran  dan pokoknya harus konstan dari awal  periode 

pembebanan    sampai    dengan    saat    pelunasan.    Suatu    sewa    pembiayaan 

menimbulkan  beban penyusutan  untuk aset yang dapat    disusutkan  dan beban 

keuangan  dalam  setiap  periode  akuntansi.  Kebijakan  penyusutan  untuk  

aset sewaan  harus  konsisten  dengan  aset  yang  dimiliki  sendiri,  dan  

penghitungan penyusutan yang diakui harus  berdasarkan PSAK 16 (Revisi 

2007): Aset Tetap dan PSAK 19: Aktiva  Tidak  Berwujud. Jika tidak ada 

kepastian yang memadai (reasonable  certainty)  bahwa  lessee  akan  

mendapatkan  hak  kepernilikan  pada akhir masa sewa, aset sewaan harus 

disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang   lebih   pendek   antara   

periode   masa   sewa   dan   umur    manfaatnya. Adanya  pengakuan  asset  

sehingga  harus  disusutkan  sesuai   dengan  periode tertentu, shg ada pencatatan 

jurnal sbb : 

Dr.      Beban Penyusutan                              Rp xxx 

 
Cr. Akumulasi Beban Penyusutan                 Rp 

xxx 

 
Setelah   pembayaran   dilakukan   menimbulkan   efek   seperti   di   bawah   

ini: 

 
Cash + Leased Property – acc depreciation = lease liabilities + 

RE 
 

-PP -depr -(PP-interest exp) -interest exp/-

depr.exp 

 
PP = Periodic Leased 

Payment 

 
Interest exp = beginning leased liability * r%, beginning leased liability = 

where present value of remaining payment at r% 

Pembayaran  yang  dilakukan  untuk  membayar  pokok  dan  bunganya  sehingga 

mengurangi kas perusahaan. Karena adanya transfer kepemilikan sehingga 
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lessee harus mengakui asetnya sebesar nilai buku. Adapun nilai buku merupakan 

selisih antara nilai perolehan asset dengan akumulasi penyusutan.
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Selain harus memenuhi ketentuan PSAK 50 (Revisi 2006): Instrumen 

Keuangan. 
 
 

 
2.2.3.3 Penyajian dan 

Pengungkapan 
 

Lessee juga harus mengungkapkan hal-hal berikut yang berkaitan 

dengan sewa pembiayaan: 

(a) jumlah neto nilai tercatat untuk setiap kelompok  aset pada tanggal  neraca; 

(b)  rekonsiliasi  antara  total  pembayaran  sewa  minimum  di  masa  depan  

pada tanggal neraca,   dengan nilai kininya. Selain itu, entitas harus  

mengungkapkan total pembayaran sewa minimum di masa depan pada  tanggal 

neraca, dan nilai kininya, untuk setiap periode berikut: 

(i) sampai dengan satu tahun; 

 
(ii) lebih dari satu tahun sampai lima 

tahun; (iii) lebih dari lima tahun; 

(c)rental    kontinjen    yang   diakui   sebagai    beban   pada   periode    tersebut; 

(d)total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa-lanjut di masa 

depan dari kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan (non-cancellable 

sub-leases) pada tanggal neraca. 

(e)penjelasan umum isi perjanjian sewa yang material, yang meliputi, tetapi 

tidak terbatas pada,hal berikut: 

(i) dasar penentuan utang rental kontinjen; 

 
(ii) ada tidaknya klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi 

perpanjangan atau pembelian dan eskalasi beserta syarat-syaratnya; dan 

(iii)   pembatasan-pembatasan   yang   ditetapkan   dalam   perjanjian   

sewa, misalnya yang terkait dengan dividen, tambahan utang, dan sewa-

lanjut.



19  

 

 

 
 

2.2.4 Mekanisme Leasing 

 
Gambar 2.1 Mekanisme Leasing 

 

 
 

Sumber : http://karimahpatryani.blogspot.com/2013/02/sewa-guna-usaha-leasing.html 
 

 
Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing adalah : 

 

  Lessor yaitu Perusahaan leasing yang memberikan jasa pembiayaan 

kepada lesse dalam bentuk barang modal 

  Lesse yaitu Perusahaan/pihak yang memperoleh pembiayaan dalam 

bentuk barang modal dari lessor 

  Pemasok/supplier yaitu Pihak yang mengadakan barang untuk dijual 

kepada lesse dengan pembayaran secara tunai oleh lessor 

  Bank  yaitu  Dalam  perjanjian/kontrak  leasing,  pihak  bank  tidak  terlibat 

secara  langsung  dalam  kontrak  tersebut,  namun  pihak  bank  memegang 

peranan   dalam   hal   penyediaan   dana   kepada   lessor,   terutama   dalam 

mekanisme  leverage  dimana  sumber  dana  pembiayaan  lessor  diperoleh 

melalui kredit bank. 

Keterangan 
 

1. Lesse menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis 

barang, spesifikasi  harga,  jangka,  waktu  penagihan,  dan jaminan  purna  

jual atas barang yang akan disewa 

2. Lesse melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan 

pembiayaan barang modal 

3. Lessor  mengirimkan  letter  of  offer/commitmen  letter  kepada  lesse  

yang berisi  syarat-syarat  pokok  persetujuan  lessor  untuk  membiayai   

barang
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modal yang dibutuhkan lesse menandatangi dan mengembalikannya 

kepada lessor 

4. Penandatangan kontrak leasing setelah persyaratan dipenuhi oleh lesse 
 

5. Pengiriman oder beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman 

barang kepada lesse sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah 

disetujui 

6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lesse sesuai peranan 

serta menandatangi surat tanda terima perintah bayar yang selanjutnya 

diserahkan kepada pemasok 

7. Penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan 

bukti kepemilikan barang lainnya 

8. Pembayaran oleh lessor kepada pemasok 
 

9. Pembayaran  sewa  secara  berkala  oleh lesse  kepada  lessor  selama  massa 

leasing  yang  seluruhnya  mencakup  pengembalian  jumlah  yang  dibiayai 

beserta bunganya. 

 
 

2.3 LAPORAN KEUANGAN 
 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 
 

Setiap   perusahaan   tentunya   menjalankan   usaha  untuk   meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan.  Kinerja keuangan suatu  perusahaan dapat 

terlihat dari laporan keuangan perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

(2009:1), laporan   keuangan   meliputi   bagian   dari   proses  laporan   keuangan.   

Laporan keuangan  yang  lengkap  biasanya  meliputi  neraca,  laporan  laba  

rugi,  laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yag dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas/laporan arus 

dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. 

Menurut Munawir (2010:5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri 

dari neraca  dan perhitungan  laba-rugi  serta laporan perubahan  ekuitas. Neraca 

menunjukkan/menggambarkan   jumlah  aset,  kewajiban  dan  ekuitas  dari  suatu



21  

 

 

 
 

perusahaan  pada  tanggal  tertentu.  Sedangkan  perhitungan  (laporan)  laba-

rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban 

yang terjadi  selama  periode  tertentu,  dan  laporan  perubahan  ekuitas  

menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan 

perubahan ekuitas perusahaan.    Sedangkan    menurut   Harahap   (2008:105),    

laporan   keuangan menggambarkan  kondisi keuangan  dan hasil usaha  suatu  

perusahaan  pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun   jenis laporan 

keuangan yang lazim dikenal  adalah  neraca,  laporan  laba-rugi  atau  hasil  

usaha,  laporan  perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan. 

Berdasarkan   pengertian   di   atas   dapat   disimpulkan   bahwa   laporan 

keuangan untuk perusahaan terdiri dari laporan-laporan  yang  melaporkan 

posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, yang  dilaporkan dalam 

neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas dan laporan 

arus kas, dimana  neraca  menunjukkan  jumlah  aset,  kewajiban  dan  ekuitas  

perusahaan. Laporan laba-rugi menunjukkan hasil operasi perusahaan selama 

periode tertentu. Sedangkan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber 

dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas 

perusahaan. 

 
 
 
 

 
2.3.2 Tujuan Laporan 

Keuangan 
 

Menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (2009:3),  tujuan  laporn  keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,  kinerja, 

serta perubahan  posisi  keuangan  suatu  perusahaan  yang  bermanfaat  bagi  
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sejumlah besar  pemakai  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi.  Sedangkan  

menurut
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Fahmi  (2011:28),   tujuan  utama  dari  laporan  keuangan  adalah   memberikan 

informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan 

keuangan yang  ditujukan  kepada  pihak-pihak  lain  yang  berkepentingan  

dalam  menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak 

manajemen perusahaan. 

Para   pemakai   laporan   akan   menggunakannya    untuk    meramalkan, 

membandingkan,  dan  menilai  dampak  keuangan  yang  timbul  dari  keputusan 

ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak  keuangan yang 

timbul tadi  sangat  berguna  bagi  pemakai  untuk  meramalkan,  

membandingkan   dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka 

hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih 

bermanfaat apabila yang dilaporkan   tidak   saja   aspek-aspek   kuantitatif,   tetapi   

mencakup   penjelasan- penjelasan  lainnya  yang  dirasakan  perlu.  Dan  

informasi  ini harus  faktual  dan dapat diukur secara objektif. 

Beberapa  tujuan  laporan  keuangan  dari  berbagai  sumber  di atas,  maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1.   Informasi  posisi  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dari  kinerja  dan  

aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan,  

sebagai bahan  evaluasi  dan  perbandingan  untuk  melihat  dampak  

keuangan  yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. 

2.   Informasi    keuangan   perusahaan    diperlukan    juga   untuk   menilai    dan 

meramalkan  apakah  perusahaan  di masa  sekarang  dan di masa  yang  

akan datang  sehingga   akan  menghasilkan   keuntungan   yang   sama   atau  

lebih menguntungkan. 

3.   Informasi  perubahan  posisi keuangan  perusahaan  bermanfaat  untuk  menilai 

aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode 

tertentu. Selain   untuk   menilai   kemampuan   perusahaan,   laporan   

keuangan   juga
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bertujuan   sebagai   bahan   pertimbangan   dalam   pengambilan   

keputusan investasi. 

 
 

2.4 PENDAPATAN 
 

2.4.1 Pengertian Pendapatan 
 

Pendapatan  sering juga diartikan  sebagai  penghasilan  atau juga  disebut 

revenue. Istilah pendapatan digunakan untuk menyatakan penghasilan  

(revenue) dalam  kerangka  dasar  untuk  penyajian  dan  penyusunan   laporan  

laba  rugi. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan 

yang biasa dan  dikenal  dengan  sebutan  yang  berbeda  seperti  penjualan,  

bunga,  deviden, royalti  dan sewa.  Pendapatan  (revenue)  didefinisikan  oleh 

SFAC  No.6  adalah “arus masuk atau peningkatan nilai aktiva entitas atau 

penyelesaian kewajiban (kombinasi dari keduanya)  selama satu periode dari 

pengiriman  atau produksi barang,  pemberian  jasa  atau  pelaksanaan  kegitatan  

lainnya  yang  merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang 

berlangsung”. 

Sedangkan menurut IAI PSAK No. 23 ialah 

 
“arus  masuk  bruto  dari  manfaat  ekonomi  yang  timbul  dari  aktivitas 

normal  perusahaan  selama  suatu  periode  bila arus  masuk  itu  mengakibatkan 

kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari konstribusi penanam modal” 

 

 
 

2.4.2 Sumber Pendapatan 
 

Menurut  IAI  PSAK  No.23  dalam  mengungkapkan  sumber  pendapatan 

adalah sebagai berikut : 

1. Penjualan barang 
 

2. Penjualan jasa 
 

3. Bunga, royalti dan dividen
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4. Pertukaran barang dan jasa. 
 

 
 

2.4.3 Jenis-Jenis 

Pendapatan 
 

Adapun  jenis  – jenis  pendapatan  dari  satu  kegiatan  perusahaan  adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan operasional 
 

Pendapatan ini timbul dari hasil kegiatan usaha dan operasional perusahaan 

baik dari hasil penjualan barang dagang maupun penjualan jasa dan  kegiatan  

utama perusahaan lainnya yang termasuk tujuan utama dari perusahaan tersebut. 

2. Pendapatan non operasional ( pendapatan lain-lain ) 
 

Pendapatan  yang diperoleh  dari sumber  lain diluar kegiatan  utama  perusahaan 

digolongkan sebagai pendapatan non operasional yang sering juga disebut 

sebagai pendapatan lain-lain. 

Menurut Accounting Terminology Bulletin No.2, pendapatan 

didefinisikan sebagai penjualan barang dan penyerahan jasa, serta diukur 

dengan pembebanan yang dikenakan kepada pelanggan, klien, atau penyewa  

untuk barang jasa yang disediakan    bagi    mereka.    Sedangkan    menurut    

Subramanyam    (2010:90) mendefinisikan  pendapatan  secara  basis  akrual  

adalah  pendapatan  diakui  saat dihasilkan   dan   beban   saat   terjadi,   tanpa   

memperhatikan   penerimaan   atau pembayaran kas. 

 

 
 

2.4.4 Perlakuan Akuntansi 

Pendapatan 
 

Menurut  PSAK  No.  30 (Revisi  2007),  tentang  Sewa  dalam  paragraf  

8 mengatur bahwa suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika 

sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang 

terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan  sebagai sewa 

operasi jika
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sewa  tidak  mengalihkan  secara  substansial  seluruh  resiko  dan  manfaat  

yang terkait dengan kepemilikan aset. 

Paragraf 10 menjelaskan bahwa klasifikasi sewa sebagai sewa 

pembiayaan atau sewa  operasi  didasarkan  pada substansi  transaksi  dan  bukan 

pada bentuk kontraknya.  Contoh  dari  situasi  yang  secara  individual  atau  

gabungan  dalam kondisi   normal   mengarah   pada   sewa   yang   diklasifikasikan   

sebagai   sewa pembiayaan adalah : 

 
1.   Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa; 

 

2.   Lessee  mempunyai  opsi  untuk  membeli  aset  pada  harga  yang  cukup 

rendah   dibandingkan   nilai   wajar   pada   tanggal   opsi   mulai   dapat 

dilaksanakan,  sehingga  pada  awal  sewa  dapat  dipastikan  bahwa  

opsi memang akan dilaksanakan; 

3.   Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun 

hak milik tidak dialihkan; 

4.   Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara 

substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; dan 

5.   Aset  sewaan  bersifat  khusus  dan  dimana   hanya  lessee  yang   dapat 

menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. 

 
Lebih lanjut, paragraf 16 menjelaskan bahwa untuk sewa pembiayaan 

pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan 

kewajiban dalam  neraca  sebesar  nilai  wajar  aset  sewaan  atau  sebesar  

nilai  kini  dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai 

wajar. Penilaian ditentukan pada awal kontrak. 

 
Sedangkan dalam paragraf 29 diatur mengenai pencatatan sewa  operasi, 

bahwa pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dengan 

dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa kecuali terdapat dasar 

sistimatis
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lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang 

dinikmati pengguna. 

 
Untuk jenis transaksi leasing berupa transaksi jual dan sewa-balik  

(sale and lease back) dapat terjadi bahwa nilai aset tercatat aset yang dialihkan 

kepada leasing  company  berbeda  dengan  nilai   pembelian/pembiayaan   oleh  

leasing company tersebut. 

 
Paragraf 56 PSAK No. 30 mengatur bahwa jika suatu transaksi jual 

dan sewa-balik merupakan sewa pembiayaan,  selisih lebih hasil penjualan  dari 

nilai tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh  penjual-lessee,  

tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. 

 
Menurut  Yeni  Kustiyahningsih  dalam  blog  milik  Yenikustiyahningsih  

(2010) mengartikan   bahwa   Perlakuan   Akuntansi   adalah   seluruh   pemrosesan   

data   dari pengidentifikasian   sampai   penyajian.   Perlakuan   akuntansi   harus   

mengikuti   suatu pedoman  yang  disebut  prinsip  akuntansi  berterima  umum/PABU  

(generally  accepted accounting principles/GAAP). 

 
Pengakuan Pendapatan / Revenue Recognition adalah prinsip yang 

sangat penting  dari  dasar-dasar  akuntansi  dimana  yang  terpenting  adalah  

perbedaan antara cash basis accounting dan accrual basis accounting. 

 
Dalam Cash Basis Accounting,  pengakuan pendapatan diakui ketika  

kas diterima, tanpa memandang apakah Jasa telah dilakukan atau barang dagang 

telah dikirimkan kepada pembeli. Sedangkan pada Acrual Basis Accounting, 

pengakuan pendapatan  diakui  ketika  Pendapatan  diakui  walaupun  cash  

belum  diterima
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(Realized  or  realizable).  Secara  umum  pendapatan  terjadi  ketika  penyerahan 

Barang atau Jasa telah di laksanakan dan cash diterima (cash basis) atau piutang 

dibukukan (Acrual basis). 

 

 
 

2.4.4.1 Perhitungan Bunga 

(Interest) 
 

Dalam  setiap  penjualan  angsuran  ada  bunga  yang  ditanggung  oleh 

pembeli. Dengan demikian setiap angsuran yang dibayarkan pembeli terdiri 

dari angsuran   pokok  pinjaman   dan  bunga  yang  diperhitungkan.   Macam-

macam perhitungan bunga yang dapat dipakai dalam penjualan angsuran yaitu: 

1.   Bunga dihitung dari pokok pinjaman 
 

2.   Bunga dihitung dari sisa pinjaman 
 

3.   Sistem anuitas (bunga semakin menurun  dan angsuran  pokok  

pinjaman meningkat) 

 
 

Penjelasannya adalah sebagai 

berikut: 

 
a. Bunga dihitung dari pokok pinjaman/sistem  bunga tetap dan angsuran pokok 

tetap.  Dalam  metode  ini  besarnya  bunga  dihitung  dari  pokok   pinjaman 

sehingga besarnya bunga adalah tetap. 

b. Bunga dihitung dari sisa pinjaman/Sistem bunga menurun dan angsuran 

pokok pinjaman  tetap. Besarnya  bunga dihitung dari saldo pinjaman awal  

periode, tergantung periodenya bulanan atau tahunan. Kalau angsuran 

bulanan, bunga didasarkan  pada  saldo  awal  bulan.  Kalau  angsuran  

tahunan,  maka  bunga didasarkan pada saldo awal tahun. Jumlah bunga 

semakin lama semakin turun. 

c. Sistem anuitas 
 

Besarnya bunga dihitung menggunakan rumus anuitas. Dengan 

menggunakan rumus anuitas jumlah angsuran tetap tetapi jumlah bunga  

semakin menurun, sedangkan angsuran pokok semakin meningkat. 
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2.4.4.2 Pengakuan Pendapatan Pada Saat Penjualan 

(Penyerahan)
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Menurut  FASB   dalam  concept  statement  no.  5,  kedua  syarat  untuk 

mengakui pendapatan (direalisasi atau dapat direalisasi dan dihasilkan) 

biasanya terpenuhi  pada saat produk atau barang dagang diserahkan  atau  jasa 

diberikan kepada pelanggan. Pendapatan dari aktivitas produksi serta  penjualan 

umumnya diakui   pada  saat  penjualan  atau  point  of sale.  Akan  tetapi  disini  

bisa  timbul masalah dalam pelaksanaannya. Situasi semacam ini akan dibahas 

berikut. 

 
2.4.4.2.1 Penjualan Dengan Perjanjian Beli Kembali 

 

Jika suatu perusahaan menjual produk dalam satu periode dan setuju untuk 

membelinya kembali dalam priode akuntansi berikutnya, maka apakah 

perusahaan itu sudah menjual produk tersebut? Dalam situasi seperti ini hak 

milik legal telah berpindah. Akan tetapi, substansi ekonomi dari transaksi ini 

adalah bahwa resiko kepemilikan tetap berada pada penjual. FASB telah 

mengambil langkah-langkah untuk  membatasi   pengakuan   pendapatan   dalam   

praktik  ini  .  Jika  terdapat perjanjian  kembali  dengan  harga  tertentu  dan 

harga  ini dapat  menutup  semua biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan 

yang terkait, maka persediaan dan kewajiban terkait itu tetap ada dalam 

pembukuan penjual, dengan kata lain tidak terjadi penjualan. 

 
 

2.4.4.2.2 Penjualan Dengan Hak Retur 
 

Apakah  melibatkan  penjualan  tunai atau kredit, suatu masalah  khusus 

akan timbul dengan adanya hak retur dan pengurangan harga. Ada  tiga metode 

pengakuan pendapatan alternatif apabila penjual menanggung resiko 

kepemilikan yang berkepanjangan karena pengembalian produk yaitu : 

1. tidak mencatat penjualan sampai seluruh hak retur habis masa berlakunya 
 

2. mencatat penjualan, tetapi mengurangi penjualan dengan estimasi retur di 

masa depan, dan 

3. mencatat penjualan serta memperhitungkan retur pada saat terjadi
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FASB menyimpulkan  bahwa jika suatu perusahaan menjual  

produknya tetapi   memberikan   pembeli   hak   untuk   mengembalikan   produk   

itu,   maka pendapatan dari transaksi penjualan ini akan diakui pada saat 

penjualan hanya jika semua dari enam kondisi berikut ini terepenuhi: 

1)  Harga   penjualan   kepada   pembeli   hakikatnnya   tetap   (fixed)   atau   dapat 

ditentukan pada tanga penjualan 

2)  Pembeli   sudah   membayar   penjual,   atau   pembeli   berkewajiban    untuk 

membayar penjual, dan kewajiban itu tidak tergantung pada penjualan 

kembali produk tersebut. 

3)  Kewajiban  pembeli  kepada  penjualan  tidak  akan  berubah  apabila  terjadi 

pencurian atau kerusakan atau rusaknya fisik produk 

4)  Pembeli  yang memperoleh  produk  untuk dijual kembali  memilki  substansi 

ekonomi yang terpisah dari yang diberikan oleh penjual. 

5)  Penjual tidak memiliki  kewajiban  yang signifikan  atas kinerja masa  depan 

yang  secara  langsung  menyebabkan  penjualan  kembali  produk   itu  oleh 

pembeli. 

6)  Jumlah retur di masa depan dapat diestimasi penjual secara layak. 
 

 
 

Bila keenam  kondisi  diatas tidak terpenuhi,  dalam hal ini  pendapatan 

penjualan  dan  harga  pokok  penjualan  harus  diakui  ketika  hak  retur  secara 

substansial  telah habis masa berlakunya,  atau apabila  keenam  kondisi  tersebut 

kemudian dapat terpenuhi, mana yang lebih dahulu terjadi. Pendapatan 

penjualan dan  harga  pokok  penjualan  yang  dilaporkan  dalam  laporan  laba  

rugi  harus dikurangi untuk melaporkan estimasi retur. 

2.4.4.3 Pengakuan Pendapatan Sebelum Penyerahan 
 

Kebanyakan  pengakuan  pendapatan  pada  saat  penjualan  (penyerahan) 

digunakan karena sebagian besar ketidakpastian  mengenai  proses 

menghasilkan laba dan harga pertukaran  sudah diketahui.  Akan  tetapi, dalam 

situasi tertentu pendapatan  diakui  sebelum  penyelesaian  dan  penyerahan.  

Contoh  yang paling
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terkenal adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang yang 

menggunakan metode persentase-penyelasaian. 

Ada dua metode akuntansi yang sangat berbeda untuk kontrak 

konstruksi jangka panjang yang diakui oleh profesi akuntansi. 

1.   Metode  persentase  penyelesaian.  Pendapatan  dan  laba  kotor  diakui  setiap 

periode    berdasarkan    kemajuan    proses    konstruksi,    yaitu    persentase 

penyelesaian.   Biasanya  konstruksi   ditambah  laba  kotor   yang  dihasilkan 

sampai  hari ini diakumulasikan  dalam  sebuah  akun  persediaan  (konstruksi 

dalam  proses),  dan  termin  diakumulasi  dalam   akun  kontrak  persediaan 

(tagihan atas konstruksi dalam proses) 

2.   Metode  kontrak selesai. Pendapatan  dan laba kotor hanya diakui pada  

saat kontrak  diselesaikan.  Biaya  konstruksi  diakumulasikan  dalam  suatu  

akun persediaan (kontruksi dalam proses), dan termin diakumulasikan 

dalam akun kontrak persediaan (tagihan atas konstruksi dalam proses). 

Dasar  pemikiran  digunakan  akuntansi  persentase  penyelasaian  adalah 

bahwa dalam kebanyakan  kontrak ini pembeli dan penjual mendapat  hak 

yang dapat  dipaksakan  pemberlakuannya  (enforcable  rights).  Pembeli  

memiliki  hak legal  untuk  mensyaratkan   kinerja  tertentu  atas  kontrak.   

Sementara  penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran sesuai dengan  

kemajuan proses yang menjadi bukti hak kepemilikan pembeli. Akibatnya, 

terjadi penjualan yang terus menerus  selama  pekerjaan  berlangsung,  dan  

pendapatan  harus  diakui  sesuai dengan itu. 

Metode  persentase  penyelesaian  harus  digunakan  perusahaan  apabila  estimasi 

kemajuan  ke  arah  penyelesaian,  pendapatan,  serta  biaya  secara  layak  dapat 

dipercaya, dan semua syarat berikut ini terpenuhi: 

a)  Kontrak   itu   secara   jelas   menetapkan   hak-hak   yang   dapat   dipaksakan 

pemberlakuannya   mengenai   barang  atau  jasa  yang  akan   diberikan  

dan diterima   oleh  pihak   yang  terlibat   dalam   kontrak,   imbalan    yang  

akan dipertukarkan, serta cara dan syarat penyelesaian. 

b)  Pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi semua kewajiban dalam 

kontrak.
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c)  Kontraktor  dapat  diharapkan  untuk  melaksanakan   kewajiban   

kontraktual tersebut. 

 

 
 

Metode kontrak selesai harus digunakan perusahaan hanya: 

 
a)  Jika suatu entitas terutama mempunyai kontrak jangka pedek, atau 

 

b)  Jika syarat –syarat untuk menggunakan metode persentase penyelasaian 

tidak dapat terpenuhi, atau 

c)  Jika terdapat bahaya yang melekat dalam kontrak itu di luar resiko bisnis 

yang normal dan berulang. 

 
 

Asumsinya  adalah  bahwa  metode  persentase  penyelesaian  merupakan 

metode yang lebih baik dan metode kontrak selesai hanya akan  digunakan 

jika metode persentase penyelesaian dianggap tidak tepat. 

 

 
 

2.4.5 Pengukuran Pendapatan 
 

Menurut  PSAK  No.  23,  pendapatan  harus  diukur  dengan  nilai  wajar 

imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pernyataan ini harus diterapkan 

dalam  akuntansi  untuk  pendapatan  yang  timbul  dari  transaksi  dan  peristiwa 

ekonomi berikut ini: 

1)  Penjualan Barang 
 

Pendapatan  dari  penjualan  barang  harus  diakui  bila  seluruh  kondisi  

berikut dipenuhi: 

a.   Barang atau manfaat ekonomi telah dipindah 

tangan b.   Penjual tidak lagi memiliki kontrol atas 

barang 

c.   Jumlah  pendapatan  dan  biaya  sehubungan  dengan  transaksi  dapat  

diukur dengan andal 

2)  Penjualan Jasa 
 

Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diukur dengan 

andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan 

acuan pada
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tingkat  penyelesaian  dari  transaksi  pada  tanggal  neraca.  Hasil  suatu  

transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini 

dipenuhi: 

a.   Jumlah pendapatan,  biaya dan tingkat menyelesaikan  transaksi dapat  

diukur dengan andal (tanggal neraca) 

b.   Manfaat  ekonomi  sehubungan  dengan  transaksi  tersebut  akan   

diperoleh perusahaan; 

Bila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi  dengan 

andal, pendapatan  yang diakui hanya yang berkaitan  dengan beban  yang 

telah diakui yang dapat diperoleh kembali. 

3)  Bunga, Royalti dan Dividen 
 

Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak 

lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen harus diakui bila: 

a)  Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi  

tersebut akan diperoleh perusahaan; dan 

b)  Jumlah  pendapatan  dapat  diukur  dengan  andal.  Pendapatan  harus  

diakui dengan dasar sebagai berikut: 

a.  Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang 

memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut 

b. Royalti   harus   diakui   atas   dasar   akrual   sesuai   dengan   

substansi perjanjian yang relevan; dan 

c.  Dalam metode biaya (cost method), dividen tunai harus diakui bila 

hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. 

 

 
 

2.4.6 Pencatatan 

Pendapatan 
 

Terdapat 2 metode pencatatan pendapatan yaitu 

: 

 
1.    Metode Cash Basis 

 

Ialah  suatu  sistem  dimana  pendapatan  belum  diakui  sebelum  

pendapatan tersebut belum diterima. 

2.    Metode Acrual Basis
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Ialah pendapatan dicatat pada saat terjadi hak transaksi tanpa 

memperhatikan pendapatan tersebut diterima. 

 
 

2.4.7 Pelaporan Pendapatan 
 

Suatu   alternatif   pelaporan   pendapatan   polada   waktu   penyelesaian 

kegiatan  utama  ekonomik  adalah  konsep  pelaporan   pendapatan  berdasarkan 

kejadian   kritis.   Pencatatan   pendapatan   di   dalam   laporan   akuntansi   harus 

berdasarkan kriteria berikut : 

1.   Nilai ekonomik harus sudah ditambahkan perusahaan pada produknya, 
 

2.   Jumlah pendapatan harus dapat diukur, 
 

3.   Pengukuran harus dapat dibutuhkan dan secara relative bebas dari bias, 
 

4.   Beban yang berkaitan harus dapat ditaksir dengan tingkat ketepatan 

yang layak. 

 
 

Pada  umumnya,  laporan  akuntansi  akan  lebih  baik  jika  pendapatan 

dilaporkan sedini mungkin sesudah pertambahan nilai dapat diukur. Akan 

tetapi pengukuran  pendapatan  dengan  menggunakan   profitabilitas  akan  

lebih  baik daripada    hanya    melaporkan    jumlah    pendataan    bernilai    

tunggal    yang menggambarkan ekuivalen kepastian. 

2.5 HASIL PENELITIAN TERDAHULU 
 

Ada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan  maka  

diambil  untuk penulisan ini dari teori-teori yang ada, sebagai berikut : 

1)  Verra Pringati Agustina 

 
Melakukan  penelitian  yang diuraikan  secara  garis  besar  penelitian  

ini tentang “Perlakuan  Akuntansi  Atas Pembiayaan  Musyarakah  Bank  

Syariah” dalam penelitian ini masalah yang diambil bagaimana  mengetahui  

perlakuan
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akuntansi atas produk pembiayaan bagi hasil pembiayaan musyarakah di 

bank syariah. 

Kesimpulan   yang   dapat   diambil   bahwa   pembiayaan   musyarakah 

merupakan salah satu jenis pembiayaan  pada bank syariah yang 

menggunakan prinsip bagi hasil yang dalam pelaksanaannya pihak bank 

hanya menanggung sebagian  modal  dan  sebagian  lagi  ditanggung  oleh  

nasabah  terhadap  suatu proyek atau usaha yang didirikan oleh nasabah. 

Untuk mengakui pembiayaan musyarakah  Unit Usaha Syariah  Bank BTN 

mencatat pada saat pihak bank telah mencairkan sejumlah dana yang 

diberikan bank pada rekening nasabah, pencairan  tersebut  dapat  dilakukan  

sekaligus  atau  bertahap  sesuai  dengan kesepakatan   antara   pihak   bank   

dengan   pihak   nasabah   pada   saat   akad pembiayaan musyarakah.  Dan 

diakui setelah Unit Usaha Syariah Bank  BTN menerima  pembayaran  

pembiayaan  Musyarakah  bagi  hasil  dari   nasabah, dengan menggunakan 

metode Cash Basis. 

Perbedaan   penelitian   ini   dengan   penelitian   sekarang   ialah   obyek 

penelitiannya  merupakan  pembiayaan  kredit  atas pembiayaan  murahabah  

di bank  syariah,  sedangkan  penelitian  sekarang  ialah  perusahaan  

pembiayaan kredit (leasing). Persamaannya yaitu tentang apakah perlakuan 

akuntansi yang digunakan sudah sesuai dengan standart PSAK. 

2)  Atik Sri Wardani 

 
Melakukan  penelitian  yang diuraikan  secara  garis  besar  penelitian  

ini tentang “Evaluasi Pengakuan Pendapatan atas Penjualan Angsuran  pada 

UD. Citra Jaya Motor” dalam penelitian ini, masalah yang diambil apakah 

evaluasi
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pengakuan pendapatan sudah berjalan sesuai dengan teori akuntansi yang 

ada di bangku kuliah. 

Kesimpulan   yang  dapat  diambil   UD.  Citra  Jaya  Motor   mengakui 

pendapatan atas penjualan angsuran kurang tepat karena tidak  sesuai dengan 

teori akuntansi. Akan tetapi mengakui biaya penjualan atas penjualan 

angsuran yang   terjadi   telah  sesuai   dengan   prinsip   akuntansi   yaitu   pada   

periode penjualan. 

Perbedaan   penelitian   ini   dengan   penelitian   sekarang   ialah   obyek 

penelitiannya    merupakan    perusahaan    yang   berbentuk    UD,    sedangkan 

penelitian    sekarang    ialah    perusahaan    pembiayaan     kredit    (leasing). 

Persamaannya ialah tentang mengakui pengakuan pendapatan.
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2.6 KERANGKA BERPIKIR 

 
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 
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