
ABSTRAK SKRIPSI

Dalam krisis ekonomi saat ini bila badan usaha ingin tetap bertahan, maka
dibutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, saat ini
banyak badan usaha yang mencari sumber-sumber pembiayaan yang tidak
terbatas, yang dapat diperoleh pinjaman bank, sumber-sumbei pasar uaig, dan
sumber-sumber pasar modal. Tetapi dalam mencari sumber-sumber
pembiayaan ini badan usaha seringkali mengalami hambatan khususnya dalam
keadaan krisis seperti saat ini dimana semakin tingginya tingkat inliasi yang
te{adi, perubahan kurs yang tidak menentu, dan juga banyaknya jumlaf, 6an[
yang dilikuidasi. oleh karena ifir, badan usaha berusaha mencari altematif
lumber 

pembiayaan lain yang lebih mudah diperoleh dan lebih menjanjikan.
Sumber pembiayaan tersebut adalah industri pembiayaan (multifinance).
Altematif pembiayaan yang banyak diminati b;dan u;aha iadun n^iig
(sewa guna usaln).

PT 'X" merupakan badan usaha swasta yang bergerak di bidang distribusi
larang dagangan khususnya makanan dan saat ini pT *X, irerupakan
distributor tunggal untuk es krim wall's di Balikpapan. Karena pT .X" masih
ragu akan prospek penjualannya maka diputuskan menyewa kendaraan untuk
pengriman- es_ krim. Dengan menyewa bisa mengurangi risiko kerugian
lrygh Tuhu ini tidak be{alan seperti yang Aharapkaq selain itu di tahun
1997 mulai terjadi krisis ekonomi yang mengakibatlan harga barang_barang
modal melambung tingg sedangkan pT ..X, adalah perusahaan yang bari
berdiri jadi diputuskan untuk menyewa daripada membeli kendaraan-untuk
mengirim es krim.

, Metode perlakuan akunhnsi atas transaksi sewa guna usaha yang
digunakan badan usaha adalah meto & operating lease yaitu dengan -"ngukul
setiap. pembayaran s€wa guna usaha sebagai Uayu ,e*u sampai berakhimya
periode sewa guna usaha. Tetapi bila dilihat dari pe{anjian sewa gurra usaira
yang telah disepakati antara badan usaha sebagai pihak lessee dengan pihak
/essor dan mengacu pada kriteria-kriteria sewa grma usaha yang dipenuhi oleh
badan usaha maka metode transaksi yang seharusnya dipaiai-adaiah maode
capital lease. jika badan usaha menerapkan metode capttal lease dalwn
memperlalcukan transaksi sewa guna usaha maka paAa aiat pe{anjian sewa
guna usaha badan usaha akan mengakui dan mencatat adanya 
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guna usaha bersamaan dengan timbulnya utang sewa guna usaha.
. _Perbedaan penggunaan metode transaksi sewa guna usaha yang diterapkan

oleh badan usaln (operating lease) &n metode sewa guna usaha yang sisuai
dengan kriteria pe{anjian sewa guna usaha yang terah disepakati 

-olei 
badan

y2ah9 @afttal lease) akan sangat berpengaruh pua" Upo.* keuangan yang
diterbitkan oleh PT 'x" karena tidak mencerminkan leadaan uaoan usarra
yang sebenamya. Segala sestratu yarg berhubungan dengan transaksi sewa
guna usaha dan hal-hal yang perlu diketahui oleh pemakai laporan keuangan
harus diungkapkan secara penuh dalam laporan teuangan setringga tul;n
utama laporan keuangan sebagai sumber informasi tenar_Uenar aapa=iAcapai.


