
ABTRAKSI SKRIPSI

Dengan makin berkembangnya kegiatan perekonomian dan kemajuontelnologi dewasa ini, badan usiha ,"i.ti" 
-mernertutan 

i"*rt"ri ;*gcukun b9s-ar dalam pengadaan barang modalnya. i.uou- ini menimbulkanpermasalahan baru dalarn hal pembiiyaan.

, fGbutuhan pembiayaan yang semakin beragam tidak hanya berhrmpu
q3da.sistern pembiayaan.melalui.pasar uang da; pur", _odui saia tealidiperlukan suatu alternatif pliUiavaan fni" y*g'"khi._.Hri. i"h;y.k
diminati oleh badan usaha udalah teasing.

PT. "X' adalah suatu 
-blfu fu, yang bergerak dalan bidangkoastruksi 

lntuk qenunjang kelancaran U"i-ir*"nu Aau.tn p"f"rcao"aiproyeh badan usaha memutuskan untuk menambah alat i;;;*g
dimilikinyadengan menggunakan j asa leasing. OJa. mf _.tod" p"rLioiui
atas hansakasi sewa guna usaha badan 

-usaha 
menggunakan metode

:!::1::ig.!: " 
yaitu dengan mengakui setiap pembayaran sewa guna usaha

T_o:-ry 
Dnya..s:w.a 

-sampai berakhirnya periode sewa guna usaha. DanarqDat yang drhmbulkan 
.-d_*-gq menggunakan metode operaring lease

lTjj:,,f1-Temperkecil.laba kena p-a]ak dan hal iri b"{p*s"ft p;A
taporan (euangan yang diterbitkan oleh badan usaha.

,D."Iry n"rttit*gan biaya kontrak konshuksi badan usaha belurnmengaroxasrkan peralatan ke dalam biaya proyek kontr'tsi dikarenakan
$k 11* 

proyek menggunakan Aat Uerat. Oan 
"tiUu, 

y*g ditimbulkanpaoa laDa rug per proyek terlalu besar dan hal ini tidak mencerminkanpendapatan yang wajar.
Jika badan usaha menerapkan metode alternatif lain dalammemperlakukan transaksi sewl guna usaha yaitu derrgan meoggunkanmetode capital lease mal<a pada awal peryanlian sewa guna usaha badan

grna a$n mengakui d4n mencatat ud*yu 
"f.ti"u 

s€wa guna bersamaan
{"Sai 

t1rlrtrya utang sewa guna usaha. Dan junlah yang harus dicatatsebagai aktiva dan utang sewa guna usaha adatah nilai tunai dari seluruh
q9;mbaVarg sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harusdibayar oleh badan usaha pada akfiir masa ,i*u g*u usaha yangmerupakan harga perolehan dari peralatan yang disewa guna usaha.

, Pdq"- melakukan pengakuan dan-peicatatan 6iaya proyek badanusaha hendaknya berdasarkan standar aiuntansi yang berlaku runum.
fimanl.tiay-a yang berhubungan langsung A"rearr tiorrk d- bi"tt;;
*qa1 qgibls+an pada {rtivitas 

-tooirt 
puL--,r-"royu dan dapatdialokasikan ke kontrak tersebut menjadi *s*Liuvu toot ut.

ru



Perbedaan penggunaan metode transalai sewa guna usaha ini akansangat berpengaruh pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh pT. *X,
yartu laba. operasional yang dihasillian ierialu renOan dan hal ini
:e?engaruh luga pada utan- g sewa guna usaha yang nampak di neraca
badan usaha di mana Ainitung teilalu .endah. o* Oi.rg* 

"Auofnf,c^*9r]T,p.*latan .yang tepat berdasarkan Standax atir*ri y"ire
oenaKu aapat dpakai *hrl1 tujoT utama sebagai pengendalian biayadai
pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keiranean.

Dan apabila dilihat dari perjanJian transaksi-sewa guna usaha yang
telah disepakati antara badan oraiu ynito pr. *x' seuaga pinak ressel
dengan pihak lessor dan melihat pada lriteria_laiteria sewa guna usaha yang
dipenuhi oleh badan usaha maka metode transaksi sewa guna orut a yaoi
dipakai lebih cocok menggunakan metode capital lease.
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