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AKUNTANSI UNTUK LEASING 
 

Lease  : Suatu perjanjian kontraktual antara Lessor dengan Lessee, yang memberikan hak kepada Lessee 

untuk menggunakan harta tertentu yang dimiliki oleh Lessor selama jangka waktu tertentu dengan 

memberikan imbalan berupa pembayaran tunai yang biasanya dilakukan secara periodik. 

Lessor  :  Pihak yang menyewabelikan (Yang mempunyai barang) 

Lessee   : Pihak yang menyewa beli 

 

Pada umumnya perusahaan lessor adalah : 

1. Bank 

Bank merupakan pemain terbesar dalam bisnis lease. Mereka memiliki sumber dana rendah biaya, yang 

merupakan keuntungan dalam kemampuan membeli aktiva dengan harga yang lebih rendah dibanding 

kompetitor mereka. 

2. Perusahaan Captive Leasing 

Adalah perusahaan anak yang bisnis utamanya menjalankan operasi lease bagi perusahaan induknya. 

3. Pihak independen 

Adalah perusahaan leasing selain bank dan perusahaan captive leasing. 

 

Keuntungan Leasing : 

1. Flexible / Luwes, yaitu besarnya pembayaran atau periode lease dapat disesuaikan dengan kondisi cashflow 

perusahaan. 

2. Tidak diperlukan jaminan, karena hak kepemilikan sah atas aktiva yang dileasekan tetap ada pada lessor. 

3. On/Off Balance Sheet, artinya barang modal dapat ditampilkan atau tidak ditampilkan dalam neraca 

perusahaan. 

4. Capital Saving, yaitu tidak perlu menyediakan dana yang besar untuk pengadaan barang modal, maksimum 

dana yang disediakan hanya untuk down payment. Leasing pada umumnya membiayai 100 % barang modal 

yang dibutuhkan. 

5. Secara prosedur, leasing lebih sederhana dan relatif lebih cepat dalam realisasi pembiayaan bila 

dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. 

6. Pembayaran lease diperhitungkan sebagai biaya operasional dalam penentuan laba/rugi perusahaan. 

7. Terhindar dari resiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi karena lesse sampai kapan pun 

akan tetap membayar dengan jum;lah yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

8. Dapat mengatasi kekhawatiran terhadap resiko keusangan. 

9. Kemudahan dalam menyusun anggaran tahunan bagi lesse, karena pembayaran yang tetap selama periode 

leasing. 

10. Masa laku lease biasanya mendekati masa daya guna peralatan yang bersangkutan, sehingga 

memungkinkan perusahaan untuk membiayai peralatan sesuai dengan umur ekonomisnya. 

11. Adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa lease. 

12. Adanya kepastian hukum, artinya perjanjian leasing tidak dapat dibatalkan (non cancelable) dalam kondisi 

keuangan yang bagaimanapun. 

 

Kerugian Leasing : 

1. Leasing merupakan sumber pembiayaan yang relatif mahal bila dibandingkan kredit investasi dari bank. 

2. Bagi para pengusaha tertentu kadang-kadang timbul masalah antara memiliki barang sendiri atau lease. 

3. Resiko yang lebih besar pada lessor, artinya adanya tanggung jawab atas tuntutan pihak ketiga jika terjadi 

kecelakaan atau kerusakan atas barang orang lain yang disebabkan oleh lease property tersebut. 
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AKUNTANSI LEASE OLEH LESSEE 

Terdapat dua klasifikasi lease oleh lessee : 

1. Lease Modal (Capital Lease) 

2. Lease Operasi (Operasting Lease) 

 

Apabila lease dicatat sebagai lease modal (capital lease) maka lease tersebut harus dianggap tidak dapat 

dibatalkan, dan harus memenuhi salah satu dari kriteria berikut ini : 

1. Lease mentransfer kepemilikanproperti kepada lessee 

2. Lease memiliki opsi untuk membeli dengan harga khusus (bargain purchase option) 

3. Jangka waktu lease sama dengan atau melebihi 75% dari estimasi umur ekonomis aktiva yang di-lease 

4. Nilai sekarang (present value) dari pembayaran lease minimum (tidak termasuk executory cost) sama 

dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar properti yang di-lease. 

(executory cost : yaitu biaya pemeliharaan, asuransi dan pajak) 

Lease yang tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai lease operasi (operating lease). 

 

CAPITAL LEASE (LESSEE) 

Contoh Kasus : 

Caterpilar Financial Services Corp. Dan Sterling Construction Corp. Menandatangani perjanjian lease tertanggal 1 

Januari 2008 dimana Caterpilar melease-kan peralatan kepada Sterling mulai tanggal 1 Januari 2008. Data-data 

tentang lease tersebut adalah sbb : 

 Jangka waktu lease adalah 5 tahun dan perjanjian lease tidak dapat dibatalkan, yang mengharuskan 

pembayaran sewa yang sama sebesar $ 25.981,62 pada setiap awal tahun. 

 Peralatan tersebut memiliki nilai wajar pada awal lease sebesar $100.000 dengan estimasi umur 

ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu. 

 Sterling membayar seluruh biaya eksekutori secara langsung kepada pihak ketiga kecuali untuk pajak 

properti sebesar $ 2.000 per tahun, yang dimasukkan dalam pembayaran tahunan kepada lessor. 

 Lease ini tidak mencakup opsi pembaruan, dan peralatan kembali menjadi milik Caterpillar pada akhir 

masa lease. 

 Suku bunga pinjaman inkremental Sterling adalah 11% per tahun. 

 Sterling menyusutkan peralatan serupa miliknya atas dasar garis lurus. 

 Caterpillar menetapkan sewa tahunan untuk memperoleh  tingkat pengembalian atas investasi sebesar 

10% per tahun. Hal ini diberitahu kepada Sterling.  

 

Lease ini memenuhi kriteria sebagai lease modal (capital lease) karena : 

a. Jangka waktu lease selama 5 tahun sama dengan estimasi umur ekonomis peralatan selama 5 tahun, 

memenuhi pengujian 75%. 

 

b. Nilai sekarang dari pembayaran lease minimum dihitung sbb : 

Jumlah yang dikapitalisasi = ($ 25.981,62 - $ 2.000) x  Nilai sekarang anuitas jatuh tempo 
   sebesar 1 selama 5 periode pada 10%. 

 =  $ 25.981,62 x 4,16986 

 = $ 100.000 

 Nilai tersebut melebihi 90% dari nilai wajar properti ($ 100.000) 
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Tabel amortisasi pembayaran lease adalah sebagai berikut : 

 

STERLING CONSTRUCTION 
Skedul Amortisasi Lease 

(Dasar Anuitas Jatuh Tempo) 

Tanggal Pembayaran 

Lease Tahunan 

Executory Cost Bunga (10%) Pengurangan 

Kewajiban Lease 

Saldo 

Kewajiban Lease 

1 Januari 2008 - - - - $ 100.000,00 

1 Januari 2008 $   25.981,62 $   2.000      $       - 0 - $   23.981,62 $   76.018,38 

1 Januari 2009 $   25.981,62 $   2.000 $   7.601,84 $   16.379,78 $   59.638,60 

1 Januari 2010 $   25.981,62 $   2.000 $   5.963,86 $   18.017,76 $   41.620,84 

1 Januari 2011 $   25.981,62 $   2.000 $   4.162,08 $   19.819,54 $   21.801,30 

1 Januari 2012 $   25.981,62 $   2.000 $   2.180,32 $   21.801,30    $       - 0 - 

 $ 129.908,10 $ 10.000 $ 10.908,10 $ 100.000,00  

 

JURNAL – JURNAL : 

 Jurnal untuk mencatat lease modal pada pembukuan sterling per 1 Januari 2008 adalah : 

Peralatan yang di-lease menurut lease modal  $ 100.000             - 

 Kewajiban lease           - $ 100.000 
 

 Jurnal untuk mencatat pembayaran lease pertama per 1 Januari 2008 adalah : 

Biaya pajak properti $   2.000,00                - 

Kewajiban lease  $ 23.981,62                - 

 Kas             - $ 25.981,62 
 

 Jurnal untuk mencatat bunga akrual (accrued interest) tanggal 31 Desember 2008 adalah : 

Biaya bunga  $ 7.601,84                 - 

 Hutang bunga           - $ 7.601,84 

 
 Jurnal untuk mencatat biaya penyusutan tanggal 31 Desember 2008 adalah : 

Biaya penyusutan – Lease modal  $ 20.000 

 Akumulasi penyusutan – Lease modal   $ 20.000 
 

 Jurnal untuk mencatat pembayaran Lease tanggal 1 Januari 2009 adalah : 

Biaya pajak properti  $   2.000                      - 

Hutang bunga  $   7.601,84                  - 

Kewajiiban lease  $ 16.379,78                  - 

 Kas            - $ 25.981,62 

 

 Jurnal yang dibuat setiap tahun selanjutnya sampai tahun 2012 akan mengikuti pola jurnal di atas. 

 

Pada saat berakhirnya masa lease: 

 jika lessee tidak membeli peralatan tersebut, maka peralatan tersebut akan dikembalikan ke lessor. 

Rekening peralatan yang di-lease dan rekening akumulasi penyusutan akan dihapus dari pembukuan, 

dengan jurnal : 

Akumulasi penyusutan – Lease modal  $ 100.000                     - 

 Peralatan yang di-lease menurut lease modal           - $ 100.000 
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 Jika lessee membeli peralatan tersebut pada akhir masa lease dengan harga $ 5.000 dan estimasi umur 

peralatan diubah dari 5 tahun menjadi 7 tahun, maka lessee akan membuat jurnal sbb : 

Peralatan ($ 100.000 + $ 5.000)  $ 105.000                - 

Akumulasi penyusutan – Lease modal  $ 100.000                - 

 Peralatan yang di-lease menurut lease modal           - $ 100.000 

 Akumulasi penyusutan Peralatan           - $ 100.000 

 Kas           - $     5.000 

 

LEASE OPERASI (LESSEE) 

Apabila lease yang diilustrasikan di atas tidak memenuhi kriteria sebagai lease modal, maka akan diperlakukan 

sebagai lease operasi. Lessee membebankan biaya sewa  ke periode-periode yang memperoleh manfaat dari 

penggunaan aktiva yang di-lease tersebut, sehingga jurnal yang dibuat oleh lesse setiap tahun untuk 

membebankan biaya sewa sebesar $ 25.981,62 adalah sbb : 

Biaya sewa  $ 25.981,62           - 

 Kas          - $ 25.981,62 

 

AKUNTANSI LEASE OLEH LESSOR 

Ditinjau dari segi Lessor, type Leasing adalah sbb : 

1. Capital Lease 

a. Sales Type Lease 

b. Direct Financing Lease 

c. Leveraged Lease 

2. Operating Lease / True Lease  

 

Untuk mengklasifikasikan lease, lessor harus memperhatikan dua kelompok kriteria berikut ini: 

Kelompok 1 

1. Lease mentransfer kepemilikanproperti kepada lessee 

2. Lease memiliki opsi untuk membeli dengan harga khusus (bargain purchase option) 

3. Jangka waktu lease sama dengan atau melebihi 75% dari estimasi umur ekonomis aktiva yang di-lease 

4. Nilai sekarang (present value) dari pembayaran lease minimum (tidak termasuk executory cost) sama 

dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar properti yang di-lease. 

Kelompok 2 

1. Kemungkinan tertagihnya pembayaran lease minimum dapat diramalkan secara wajar (reasonable) 

2. Tidak terdapat ketidakpastian (uncertainties) yang berarti mengenai jumlah biaya yang tidak bisa 

diminta kembali (unreimburseable cost) yang dikeluarkan oleh lessor untuk aktiva yang di-lease-kan. 

Bila salah satu dari empat kriteria pada kelompok 1 terpenuhi, dan juga memenuhi kedua kriteria pada 

kelompok 2, maka lease harus digolongkan sebagai Sales Type Lease, Direct Financial Lease, atau Leverage 

Lease sesuai dengan keadaan. Sedangkan bila tidak dipenuhi, maka harus digolongkan sebagai Operating 

Lease. 

Operating Lease 

Lessor tidak mengharapkan profit semata-mata dari rental lease tersebut, tetapi mengharapkan adanya 

recovery dari hasil penjualan barang tersebut atau dengan menyewakan barang tersebut kepada pihak yang 

berikutnya. 

Sales Type Lease 

Dalam hal ini lessor biasanya merupakan produsen atau dealer yang menggunakan lease sebagai salah satu 

jalur pemasarannya. Dengan demikian selain biaya-biaya dan keuntungan , terdapat pula unsur 

“sales/dealer‟s/manufacturer‟s profit” sebagai hasil transaksi penjualan aktiva ybs. 
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Leveraged Lease 

Bentuk lease ini melibatkan tiga pihak yaitu lessor, lessee, dan credit provider/debt participan/equity 

participan, yang menyediakan sumber pembiayaan sehingga lebih mirip pinjaman kepada lessee. Dalam hal ini 

lessor tidak bertanggung jawab terhadap dana dari equity participan apabila terjadi kemacetan pembayaran 

oleh pihak lessee, sehingga equity participan tersebut harus berusaha sendiri terhadap lessee untuk pelunasan 

pembayaran pinjaman. 

Direct Financing Lease 

Yaitu financial lease yang dibiayai langsung oleh lessor. Tiap pembayaran lease terdiri dari bagian pengembalian 

investasi lessor ditambah dengan keuntungan yang diharapkan. Dalam lease ini nilai wajar dari harta yang 

dilease pada permulaan sewa sama besar dengan biaya untuk memperolehnya. Metode ini sering juga disebut 

fullpay out leasing, yang menunjukkan bahwa lessor membiayai sepenuhnya (100%) lease property yang 

bersangkutan. 

Pada jenis lease ini lessor mencatat „piutang lease‟ pada pembukuannya. Piutang lease ini menjadi nilai saat ini 

dari pembayaran minimum lease, yang mencakup : 

1. Pembayaran lease (tidak termasuk biaya executory) 

2. Opsi pembelian dengan harga khusus (jika ada) 

3. Nilai residu yang dijamin (jika ada) 

4. Denda atau pinalti atas kegagalan untuk memperbarui. 

Apabila lessor membayar biaya executory, maka pembayaran lease harus dikurangkan dengan jumlah tersebut 

untuk menghitung pembayaran lease menimum. 

 

Contoh Kasus : 

Dengan menggunakan data-data pada contoh kasus perjanjian lease antara Caterpilar dan Sterling di atas, 

berikut ini menggambarkan perlakuan akuntansi untuk lease pembiayaan langsung (direct financing 

lease). Informasi yang relevan bagi Caterpilar dalam akuntansi untuk transaksi lease ini adalah sbb : 

 Jangka waktu lease adalah 5 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2008, tidak dapat dibatalkan, 

dan membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar $ 25.981,62 pada awal setiap tahun. 

Pembayaran tersebut termasuk biaya executory (yaitu pajak properti) sebesar $ 2.000 

 Peralatan memiliki biaya $ 100.000 bagi Caterpilar, nilai wajar pada awal lease sebesar $ 100.000, 

estimasi umur ekonomis selama 5 tahun, dan tidak ada nilai residu. 

 Tidak ada biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk negosiasi dan menutup transaksi lease 

 Lease tidak memiliki opsi untuk memperbarui kontrak, dan peralatan dikembalikan ke Caterpilar pada 

akhir masa lease. 

 Ketertagihan dapat dijamin dan tidak ada biaya tambahan (dengan pengecualian pajak properti yang 

ditagih dari Sterling) yang harus dikeluarkan dari Caterpilar. 

 Caterpilar menentukan pembayaran lease tahunan untuk menjamin tingkat pengembalian 10% (suku 

bunga implisit) atas investasinya, dengan perhitungan sbb : 

 

Nilai pasar wajar peralatan yang di-lease  $ 100.000 

Dikurangi : Nilai sekarang dari nilai residu   $           0 

 -----------------   - 

Jumlah yang dikembalikan lessor melalui pembayaran lease   $ 100.000 

Pembayaran lease setiap awal tahun selama 5 tahun  $   23.981,62 

($ 100.000 : 4,16986*) 

* PV dari anuitas jatuh tempo sebesar 1 selama 5 tahun pada 10% (lihat tabel) 
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Lease tersebut memenuhi kriteria klasifikasi sebagai lease pembiayaan langsung karena : 

1. Jangka waktu lease melebihi 75% estimasi umur ekonomis peralatan 

2. Nilai sekarang dari pembayaran lease minimum melebihi 90% nilai wajar peralatan 

3. Ketertagihan pembayaran dapat dipastikan secara layak 

4. Tidak ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh Caterpilar 

Lease ini tidak termasuk lease jenis penjualan karena tidak ada selisih antara nilai wajar peralatan ($ 100.000) 

dengan biaya yang dikeluarkan oleh Caterpilar ($ 100.000). 

Tabel amortisasi piutang lease adalah sebagai berikut : 

CATERPILAR FINANCIAL 
Skedul Amortisasi Lease 

(Dasar Anuitas Jatuh Tempo) 

Tanggal Pembayaran 
Lease Tahunan 

Executory Cost Bunga (10%) Pengembalian 
Piutang Lease 

Saldo 
Piutang Lease 

1 Januari 2008 - - - - $ 100.000,00 

1 Januari 2008 $   25.981,62 $   2.000      $       - 0 - $   23.981,62 $   76.018,38 

1 Januari 2009 $   25.981,62 $   2.000 $   7.601,84 $   16.379,78 $   59.638,60 

1 Januari 2010 $   25.981,62 $   2.000 $   5.963,86 $   18.017,76 $   41.620,84 

1 Januari 2011 $   25.981,62 $   2.000 $   4.162,08 $   19.819,54 $   21.801,30 

1 Januari 2012 $   25.981,62 $   2.000 $   2.180,32 $   21.801,30   $       - 0 - 

 $ 129.908,10 $ 10.000 $ 19.908,10 $ 100.000,00  

 

JURNAL -  JURNAL : 

1. Untuk mencatat piutang yang dihasilkan per 1 Januari 2008 (awal lease) 

Piutang lease  $ 100.000          - 

 Peralatan          - $ 100.000 

 

2. Untuk mencatat penerimaan pembayaran lease tahun pertama (1 Januari 2008) 

Kas   $ 25.981,62         - 

 Piutang lease          - $ 23.981,62 

 Biaya Pajak properti          - $   2.000 

 

3. Untuk mencatat pengakuan pendapatan bunga yang diperoleh selama tahun 2008 (31 Des 2008) 

Piutang bunga  $ 7.601,84         - 

 Pendapatan bunga - lease          - $ 7.601,84 

 

Pada 31 Desember 2008, investasi bersih menurut lease modal dilaporkan dalam neraca lessor dalam pos :  

 Aktiva Lancar (untuk lease yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun), yaitu : 

Piutang bunga $ 7.601,84 

Piutang lease $ 16.379,78 

 Aktiva Tidak Lancar / investasi (untuk lease yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun), yaitu : 

Piutang lease $ 59.638,60 

 

Sehingga pada tahun kedua (2009), jurnal yang dibuat adalah sbb : 

1. Untuk mencatat penerimaan pembayaran lease dan pengakuan pendapatan bunga (1 Januari 2009) 

Kas   $ 25.981,62          - 

 Piutang lease           - $ 16.379,78 

 Piutang bunga          - $   7.601,84 

 Biaya / Hutang pajak properti          - $   2.000,00 
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2. Untuk mencatat pengakuan pendapatan bunga yang diperoleh selama tahun 2009 (31 Des 2009) 

Piutang bunga  $ 5.963,86         - 

 Pendapatan bunga - lease          - $ 5.963,86 

 

Jurnal yang dibuat selanjutnya sampai tahun 2012 akan mengikuti pola yang sama, kecuali pada tanggal 31 

Desember 2012 tidak ada lagi jurnal yang dibuat untuk mencatat pendapatan bunga, karena sudah ditagih 

seluruhnya pada 1 Januari 2012. 

Pada lease ini, Caterpillar tidak mencatat adanya penyusutan peralatan. Apabila Sterling membeli peralatan 

tersebut pada akhir masa lease seharga $ 5.000 maka jurnal yang akan dibuat Caterpillar adalah sbb : 

Kas   $ 5.000       - 

 Laba penjualan peralatan yang dilease        - $ 5.000 

 

LEASE OPERASI (LESSOR) 

Apabila lease diklasifikasikan sebagai lease operasi, maka : 

o Setiap penerimaan sewa oleh lessor dicatat sebagai pendapatan sewa. 

o Jumlah pendapatan yang diakui dalam setiap periode akuntansi berjumlah sama (dasar garis lurus) 

o Biaya yang dicatat dalam transaksi lease operasi adalah : biaya penyusutan, biaya pemeliharaan dan biaya 

jasa yang lain. 

o Biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga akan diamortisasi atas dasar garis lurus 

 

Contoh : 

Apabila lease yang diilustrasikan di atas tidak memenuhi kualifikasi sebagai lease modal, maka akan 

diperhitungkan sebagai lease operasi, sehingga jurnal yang dibuat setiap tahun adalah sbb : 

1. Untuk mencatat penerimaan sewa 

Kas   $ 25.981,62                 - 

 Pendapatan sewa            - $ 25.981,62 

 

2. Untuk mencatat biaya penyusutan peralatan (dengan asumsi biaya perolehan $ 100.000 umur ekonomis 5 

tahun, dan penyusutan dengan menggunakan garis lurus) 

Biaya penyusutan – peralatan yang dilease  $ 20.000        - 

 Akumulasi penyusutan – peralatan yang dilease          - $ 20.000 
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