
ABSTRAK SKRIPSI

Dilihat dari perkenbanEan dunia bisnis yang: terja-
di  akhir-akhir  in i ,  badan usaha di tuntut  untuk senakin
bisa nengikuti keaajuan dan perkenban$an tetsebut se.rta
dapat menyesuaikan diri di da7annya. Perkenbangan yang
naju dengan pesat itu antata Lain tekholoqi infornasi
dan teknoLogi pengolahan data.

Bagi badan usaha yang kecil dalaa nenghasil.kan
lapotan keuanElan nasih belun nengElunakan sisten teknol.o-
E:i yang: canggih, pencatatan yang dilakukan nasih nengEu-
nakan sjste,|,r nanaal . I'leskipun denikian, pencatatan
secata nanual. harus dilakukan secara benar dan tepat
sesuaj dengan Prinsip Akuntansi fndonesia, agar inforaa-
sinya dapat disajikan seeal.a benar.

Laporan keuangan tersebut seLain dipakai oleh
pihak nanajenen juEa dipakai oleh pemilik dan pihak
eksterp sebaEai sunbet inforaasi dalan pengaabilan
keputusan. Sebagai suaber infornasi naka infornasi
tersebut harus relevan dan dapat diandalkan oleh pihak
ekstern .di daLan nenbantu penElanbifan keputusan yanE
tepa t .

CV ANKKA JAYA sebaEai obyek penelitian didirikan
pada tahun 1992, bergerak dibidanE percetakan dan
kinia, .serta berkedudukan di  Surabaya.

Pernasafahan yan{ tinbul disebabkan karena badan
usaha ini  kutang nenahaai pr insip-pr insip akuntansi  yanE
ada, sehindEa dalan nencatat t ransaksi  leasinE: badan
usaha ini  nenElaLani kesuLitan, dan nenakai peraturan
perpajakan dalan nenyajikan laporan keuanElannya.

Dalam transaksi  leasing Pt insip Akuntansi  fndone-
sia nenyediakan dua al ternat i f  netode untuk pihak lessee
dalan ha] nenhukukan set iap transaksinya" yai tu netode
operat inE Lease dan netode capi taf  lease.

Tujuan dar i  pene)i t ian in i  adalah untuk nengetahui
penerapan ptinsip akuntansi yang benar dan penElaruh
tin.iauan fiskai pada laporan keuanEan badan usaha.

Hasil penbahasan tuenbetikan konklusj bahlta badan
usa.lia ini nenilih nengEunakan netode operatinEl Lease
untuk tujuan pelaporan pajak dari dua netode yang: disa-
jikan oleh Prinsip Akuntansi fndonesia, yang: sesungEluhn-
ya tidak sesuai dengan kondisi badan usaha ini, karena
nengakibatkan Japoran ydnE disaj ikan tidak vajar.

l{etode yanE paling tepat untuk digunakan oleh
badan usaha ini  adalah netode capj tal  - /ease katena
transaksi leasing ini nenggunakan hak opsi dan sesaaj
dengan Prinsip Akuntansi Indonesja.
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