
A. PENGERTIAN SEWA GUNA USAHA 

Menurut Soekadi (1986), leasing berasal dari kata lease yang berarti 

sewa atau lebii umum sebagai sewa menyewa Sewa guna usaha di sini tidak 

bisa disamakan dengan sewa menyewa secara biasa karena di dalam sewa 

guna usaha ini terdapat beberapa persyaratan tersendiri, antara lain : 

1. Obyek Sewa Guna Usaha 

Barang-barang yang menjadi obyek perjanjian sewa guna usaha 

meliputi segala macam barang modal mulai dari pesawat terbang hingga 

mesin-mesin dan komputer untuk keperluan kantor. 

2. Pembayaran Secara Berkala 

Pembayaran sewa guna usaha dilakukan secara berkala dalam 

jangka waktu tertentu, dan bisa dilakukan setiap bulan, setiap 

triwulan atau setiap setengah tahun sekali. 

3. Nilai Sisa atau Residual Valrte 

Pada pe janjian sewa guna usaha ditentukan suatu nil& sisa 

sedangkan perjanjian sewa menyewa biasa tidak mengenal hal ini. 
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4. Hak Opsi Bagi Penyewa (lessee) 

Pada akhir dari masa sewa guna usaha, penyewa (lessee) 

mempunyai hak untuk menentukan apakah dia ingin membeli barang 

tersebut dengan harga sebesar nilai sisa ataukah mengembalikan kepada 

yang menyewakan (lessor). 

5. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Sewa Guna Usaha 

Dua pihak yang terlibat adalah lessor dan lessee. Pada perjanjian 

sewa menyewa siapa saja boleh menjadi lessor, sedangkan pada 

perjanjian sewa guna usaha hanya perusahaan-perusahaan yang 

mendapat izin dari Departemen Keuangan yang boleh menjadi lessor. 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No. 1 169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991, secara khusus 

pengertian mengenai sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam 

bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak 

opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating 

lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu 

berdasarkan pembayaran secara berkala Dalam surat keputusan tersebut 

lebih ditegaskan lagi pengertian mengenai barang modal, yaitu setiap aktiva 

tetap berwujud termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat 

aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva dimaksud 
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merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan, atau 

meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa 

oleh lessee. 

Marpaung (1985) mengemukakan bahwa perusahaan sewa guna usaha 

(leasing) adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan 

barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah 

atau jangka panjang dimana pihak penyewa (lessee) hams membayar 

sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu obyek 

lease ditambah dengan bunga, biaya-biayalain serta profit yang diharapkan 

oleh lessor. 

Menurut Anwari (1987), perusahaan sewa guna usaha (leaszng 

company) merupakan salah satu sumber dana bagi para pengusaha yang 

membutuhkan barang modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar 

sewa. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka pada prinsipnya 

pengertian sewa guna usaha (leasing) adalah sama dan harus terdiri dari 

unsur-unsur sebagai berikut : 

- Pembiayaan perusaham 

- Penyediaan barang-barang modal 

- Jangka waktu tertentu 

- Pembayaran secara berkala 
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- Adanya hak pilih (optie) 

- Adanya nilai sisa yang disepakati bersama 

B. JENIS-JENIS SEWA GUNA USAHA (LEASING) 

Brigham dan Gapenski (1993), membagi sewa guna usaha ke dalam 

3 jenis atau kategori serta ciri-ciri sebagai berikut : 

1. operating Lease 

Jenis sewa guna usaha ini disebut juga lease jasa (service leases), 

dimana perusahaan s e w  guna usaha atau pemilik yang merniliki aktiva 

lease (lessor), menawarkan pembiayaan sekaligus dengan pemeliharaan 

dan perawatan Lazimnya di sini diatur bahwa lessor bertanggung jawab 

untuk merawat dan menservis peralatan yang di-lease, dan biaya 

perawatan tersebut diperhitungkan dalam pembayaran sewa guna usaha. 

Karakteristik penting dari operating lease ini adalah lease tidak 

di amortisasikan sepenuhnya (not fully amortized), dengan kata lain 

pembayaran lease-nya tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya 

peralatan tersebut. Akan tetapi kontrak lease diadakan untuk periode 

yang sangat pendek bila dibandingkan dengan umur ekonomis 

peralatan yang di-lease, dan lessor mengharapkan dapat menutup 

semua biaya investasinya dari pembayaran lease atas kontrak yang 

diperbaharui, dari kontrak lease dengan lease lain, atau dari hasil 

penjualan aktiva lease tersebut. 

10 

http://www.mb.ipb.ac.id



Tinjauan Pustaka 

Ciri lain dari operating lease terdapat pasal mengenai pembatalan 

dalam kontrak lease-nya Klausula ini merupakan bahan pertimbangan 

yang penting bagi lessee karena harta atau asset yang di-lease dapat 

dikembalikan kepada lessor kalau terjadi obsolete by technological 

development atau harta yang bersangkutan tidak lagi dibutuhkan. 

Financial Lease 

Jenis leasing ini disebut juga lease modal, berbeda dengan 

operating lease, maka financial lease tidak menyediakan jasa 

pemeliharaan atau perawatan, kontrak lease tidak bisa dibatalkan, dan 

lease di amortisasikan secara penuh (fiilully amortized), artinya lessor 

menerima pembayaran sewa yang sama dengan harga penuh dari 

peralatan lease ditambah dengan tingkat pengembalian atau bunga 

tertentu atas investasi tersebut. Lazimnya dalatn perjanjian financial 

lease, calon lessee memilih barang-barang tertentu yang diperlukannya 

dan menegosiasikan harganya dan syarat-syarat pengirimannya dengan 

pihak pabrik 

Kemudian ia akan menegosiasikan syarat-syarat lease dengan 

perusahaan leasing, dan setelah kesepakatan dicapai, maka lessor 

diminta untuk membeli peralatan tersebut dari pabrik atau distributor. 

Bersamaan dengan pembelian peralatan tersebut, lessee melaksanakan 

kontrak lease. 
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3. Sale and Leaseback 

Pada jenis leasing ini perusahaan yang memiliki tanah, 

bangunan, atau peralatan menjual hartanya tersebut serta merta 

mengadakan perjanjian untuk me-lease kembali barang-barang tersebut 

untuk periode tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Pembeli bisa 

berupa perusahaan asuransi, bank komersial, perusahaan leasing, atau 

malah investor perorangan. 

Tipe leasing ini merupakan alternatif bagi mortgage (pengambilan 

pinjaman dengan mengagunkan aktiva tetap). Perusahaan yang 

menjual hartanya tersebut, atau lessee langsung menerima harga jual 

dari pembeli atau lessor. Bersamaan dengan itu lessee, pihak penjual 

tetap menggunakan harta bersangkutan, seakan-akan sama halnya 

dengan apabila ia mengambil pinjaman dan menyerahkan hartanya 

sebagai agunan. 

Pembayaran Ieuse ditetapkan sedemikian rupa sehingga harga beli 

atas barang tersebut dan sejumlah tertentu bunga akan dibayar lessee 

kepada lessor. 
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C. mNIS-JENIS MODAL 

Menurut Riyanto (1995), modal dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu 

modal asinglutang dan modal sendiri. 

1. Modal AsiigNtang 

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang 

sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan 

yang bersangkutan modal tersebut merupakan "utang" yang pada saatnya 

hams dibayar kembali. Selanjutnya utang ini dibagi lagi ke dalam 2 

golongan : 

a Utang jangka pendek (short-term debt), yaitu utang yang jangka 

waktunya paling lama satu tahun . . 

b. Utang jangka panjang (long-term debt), yaitu utang yang jangka 

waktu atau umumnya adalah lebih dari satu tahun. 

2. Modal Sendiri 

Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari 

pemilik perusahaan clan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu 

yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri ditinjau dari 

sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu 

waktunya. Modal sendiri selain berasal dari l u x  perusahaan dapat juga 

berasal dari dalam perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau 
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dibentuk sendiri di dalam perusahaan. Modal sendiri yang berasal dari 

sumber intern ialah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan, sedangkan modal sendiri yang berasal dari sumber extern 

ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri di 

dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas terdiri dari : 

a Modal saham, yaitu tanda bukti pengambilan bagian atau peserta 

dalam suatu perseroan terbatas. Bagi perusahaan yang 

bersangkutan, yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan 

tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya, 

meskipun bagi pemegang saham sendiri itu bukanlah merupakan 

penanaman yang permanen karena setiap waktu pemegang saham 

dapat menjual sahamnya. 

b. Cadangan, yaitu dimaksudkan cadangan yang dibentuk dari 

keuntungan yang diperoleh oleh perusaham selama beberapa waktu 

yang lampau atau dari tahun yang berjalan. 

c. Laba ditahan, yaitu keuntungan yang diperoleh oleh suatu 

perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai deviden dan 

sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila perusahaan belum 

mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan 

tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang 

ditahan (retained earning). 
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D. ANALISIS STRUKTUR MODAL 

Struktur modal sebuah perusahaan terdiri dari hutang dan ekuitas. 

Sumber dan komposisi dari kedua jenis modal tersebut menentukan stabilitas 

keuangan dan solvabiiitas jangka panjang perusahaan. Modal ekuitas 

merupakan modal beresiko, dan hasil pengembalian investasi seorang investor 

mengarah pada berbagai ketidakpastian. Modal hutang harus dibayar pada 

tanggal tertentu, biasanya disertai modal, biia perusahaan ingin terus 

berjalan. Tidak ada struktur modal ideal yang sama untuk semua perusahaan. 

Secara umum suatu perusahaan lebih baik jangan terlalu banyak terlibat 

dengan sejumlah besar hutang jangka panjang dan saham istimewa, dibanding 

dengan saham biasa dan laba ditahan (Woelfel, 1995). 

Menurut Alwi (1994), struktur modal merupakan masalah yang 

penting dalam pengambilan keputusan mengenai pembelanjaan perusahaan 

karena secara langsung berakibat terhadap biaya modal, keputusan tentang 

capital budgeting dan harga pasar. Struktur modal ditentukan oleh 

perbandingan antara hutang dan modal sendiri yang digunakan oleh 

perusahaan. Manajer keuangan hams secara hati-hati memantau efek dari 

struktur modal terhadap profit yang diperoleh Struktur modal perusahaan 

haruslah memaksimumkan profit bagi kepentingan modal sendiri dan 

keuntungan yang diperoleh haruslah lebih besar dari pada biaya modal 

sebagai akibat penggunaan struktur modal tertentu. 
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1. Perbedaan Debt Capital dan Equity Capital 

Terdapat dua macam tipe modal yaitu hutang (debt) dan modal 

sendiri (equity), jenis modal berupa hutang memiliki resiko yang lebih 

kecil dibandingkan modal sendiri, karena pada hutang tidak menanggung 

resiko rugi. Hutang mempunyai batas waktu, sedangkan modal sendiri 

relatif jangka waktunya tidak terbatas. Untuk selengkapnya, perbedaan 

kedua jenis kapital tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 

Sumber : Alwi, 1994 

Hak suara dalam perusahaan 

Klaim terhadap income dan 
assets 

Batas waktu 

Resiko 

2. Resiko dan Struktur Modal 

Struktur modal perusahaan hams dikembangkan dengan melihat 

faktor resiko yang dihadapi. Dalam hal ini dikaitkan dengan dua cara, 

yaitu : 

Tidak ada 

Lebih 
dipnoritaskan dari 
modal sendiri 

Ada 

Tidak menanggung 
resiko rugi 

Ada 

Prioritas setelah 
hutang 

Relatiftidak 
terbatas 

Menanggung resiko 
rug 
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a Strulctur modal harus konsisten dengan resiko bisnis (business 

risk). Resiko bisnis ini merupakan tingkat operating leverage 

yang berkenaan dengan hubungan antara penjualan dan EBIT 

Semakin t i n e  biaya tetap operasi, semakin t i n e  resiko. Pada 

tingkat resiko t i n e ,  sebaiknya struktur modal dipertahankan 

tetap atau mengurangi penggunaan hutang yang lebih besar 

(debt-equig yang rendah). 

b. Struktur modal menghasilkan tingkat resiko finansial tertentu. 

Strulctur modal perusahaan akan mempengaruhi secara langsung 

resiko hansial sebagai akibat dari penggunaan finansial leverage. 

Finansial leverage berkenaan dengan hubungan antara EBIT dan 

EPS. Semakin tinggi biaya tetap dari penggunaan hutang atau 

beban tetap semakin besar resiko yang dihadapi. Oleh karena 

tingkat resiko clan tingkat hubungan return (EPS) merupakan kunci 

masukan dalam proses pengambilan keputusan maka manajer 

harus mengestimasikan akibat potensial dari penggunaan 

berbagai alternatif struktur modal pada kedua faktor tersebut. 

Pembicaraan mengenai struktur modal tidak lepas dari kebutuhan 

dana bagi perusahaan yang bersumber dari pinjaman yang dibutuhkan 

kqrena berbagai alasan antara lain : 
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- Kebutuhan dana yang tidak selalu dapat dipenuhi dari pertumbuhan 

retained earning sehingga tidak mampu membentuk cadangan 

yang diperlukan. 

- Beban tetap hams ditanggung dalam bentuk tingkat bunga atas 

pinjaman yang belum tentu menguntungkan kepentingan modal 

sendiri. 

- Penjualan saham yang tidak selamanya menguntungkan yang 

disebabkan persepsi masyarakat atau investasi terhadap saham 

perusahaan kurang menarik 

E. STRUKTUR MODAL YANG OPTIMUM 

Menurut Riyanto (1995), apabila suatu perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan dananya mengutamakan pemenuhan dengan sumber dari dalam 

perusahaan akan sangat mengurangi ketergantungan kepada pihak luar. 

Namun apabila kebutuhan dana sudah demikian meningkatnya karena 

pertumbuhan perusahaan, dan dana dari sumber intern sudah digunakan 

semua, maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana yang berasal 

dari luar perusahaan, baik dari utang (debt financing) maupun dengan 

mengeluarkan saham baru (external equity financing) dalam memenuhi 

kebutuhan akan dananya 

Kalau dalam pemenuhan kebutuhan dana dari sumber ektern tersebut 

kita lebih mengutamakan pada utang saja maka ketergantungan kita pada 
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pihak luar &an makin besar dan resiko finansialnyapun makin besar. 

Sebalililcnya kalau kita hanya mendasarkan pada saham saja, biayanya akan 

sangat mahal karena biaya penggunaan dana yang b e d  dari saham baru (cost 

of new common stock) adalah yang paling mahal dibandingkan dengan 

sumber-sumber dana lainnya. Oleh karena itu perlu diusahakan adanya 

keseimbangan yang optimal antara kedua sumber dana tersebut. 

Selanjutnya Riyanto (1995) mengemukakan, kalau kita mendasarkan 

pada prinsip hati-hati, maka kita mendasarkan pada aturan struktur finansial 

konsewatif dalam mencari struktur modal yang optimal. Aturan struktur 

finansial konsewatif yang vertikal menghendaki agar perusahaan dalam 

keadaan bagaimanapun juga jangan mempunyai jumlah utang yang lebih 

besar dari pada jumlah modal sendiri, atau dengan kata lain Debt Ratio 

jangan lebih besar dari 50%, sehingga modal yang dijamin (utang) tidak 

lebih besar dari modal yang menjadi jaminannya (modal sendiri). 

Sebalhya apabila kita mendasarkan pada konsep Cost of capital maka 

kita akan mengusahakan dimilikinya struktur modal yang optimum dalam 

artian struktur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal 

rata-rata (average cost of capital). Besar kecilnya cost of capital tergantung 

pada proporsi masing-masing sumber dana beserta biaya dari masing-masing 

komponen sumber dana tersebut. Misalkan suatu perusahaan jika mempunyai 

debt ratio 60% menghasilkan average cost of capital 13,2%, kalau debt 

rationya sebesar 50% , average cost of capital 12,5%, dan kalau debt ratio 
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40%, average cost of capital juga 13,2%, maka struktur modal yang optimum 

atau optimum debt ratio dari perusahaan tersebut adalah 50%, yaitu struktur 

modal yang dapat meminimuinkan biaya penggunaan modal rata-rata (average 

cost of capital). Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada Tabel. 3. 

Modal Sendiri 30 % 

Biaya Modal rata-rata 
tertimbang 13.7 % 

20 % 6.0 % 
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F. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal 

(Riyanto, 1995), yaitu : 

1. Tingkat Bunga 

Pada waktu perusahaan merencanakan pemenuhan kebutuhan 

modal adalah sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku 

pada waktu itu. Tingkat bunga akan mempengaruhi pemilihan jenis 

modal apa yang akan ditarik, apakah perusahaan akan mengeluarkan 

saham atau obligasi, penarikan obligasi hanya dibenarkan apabila 

tingkat bunganya lebih rendah dari pada earningpower dari tambahan 

modal tersebut. 

2. Stabiiitas dari Earning 

Stabilitas dan besarnya earning yang diperoleh oleh suatu 

perusahaan akan menentukan apakah perusahaan tersebut dibenarkan 

untuk menarik modal dengan beban tetap atau tidak Suatu perusahaan 

yang mempunyai earning yang stabil akan selalu dapat memenuhi 

kewajiban finansialnya sebagai akibat dari penggunaan modal asing. 

Sebaliknya perusahaan yang mempunyai earning yang tidak stabil dan 

unpredictable akan menanggung resiko tidak dapat membayar beban 

bunga atau tidak dapat membayar angsuran-angsuran utangnya pada 

tahun-tahun atau keadaan yang buruk. 
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3. Susunan Aktiva 

Kebanyakan perusahaan industri di mana sebagian besar dari 

modalnya tertanam dalam aktiva tetap v ied  assets), akan 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan modalnya dari modal yang 

permanen, yaitu modal sendiri, sedang modal asing sifatnya adalah 

sebagai pelengkap. Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya aturan 

struktur hansial konservatif yang horizontal yang menyatakan bahwa 

besarnya modal sendiri hendaknyapaling sedikit dapat menutup jumlah 

aktiva tetap plus aktiva lain yang sifatnya permanen. Dan perusahaan 

yang sebagian besar dari aktivanya sendiri dari aktiva lancar akan 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan dananya dengan utang jangka 

pendek 

4. Kadar Resiko dari Aktiva 

Tingkat atau kadar resiko dari setiap aktiva di dalam perusahaan 

adalah tidak sama Makin panjang jangka waktu penggunaan suatu 

aktiva di dalam perusahaan, makin besar derajat resikonya. Dengan 

perkembangan dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang talc 

ada henti-hentinya, dalam artian ekonomis dapat mempercepat tidak 

digunakannya suatu aktiva, meskipun dalam artian teknis masih dapat 

digunakan. Dalam hubungan ini kita mengenal adanya prinsip aspek 

resiko di dalam ajaran pembelanjaan perusahaan, yang menyatakan 
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bahwa apabila ada aktiva yang peka resiko, maka perusahaan harus lebih 

banyak membelanjai dengan modal sendiri, modal yang tahan resiko, 

dan sedapat mungkin mengurangi pembelanjaan dengan modal asing 

atau modal yang takut resiko. 

5. Besarnya Jumlah Modal Yang Dibutuhkan 

Besarnya jumlah modal yang dibutuhkan juga mempunyai pengaruh 

terhadap jenis modal yang akan ditarik Apabila jumlah modal yang 

dibutuhkan sekiranya dapat dipenuhi hanya dari satu sumber saja, maka 

tidaklah perlu mencari sumber lain. Sebaliknya apabila jumlah modal 

yang dibutuhkan adalah sangat besar, sehingga tidak dapat dipenuhi 

dari satu sumber saja, maka perlulah dicari sumber yang lain 

(misalnya dengan saham preferen dan obligasi). 

6. Keadaan Pasar Modal 

Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan disebabkan 

karena adanya gelombang konjungtur. Pada umumnya apabila 

gelombang meninggi (up-swing) para investor lebih tertarik untuk 

menanamkan modalnya dalam saham. Berhubung dengan itu maka 

perusahaan dalam rangka usaha untuk mengeluarkan atau menjual 

securities haruslah menyesuaikan dengan keadaan pasar modal 

tersebut. 
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7. Sifat Manajemen 

Sifat manajemen akan mempunyai pengaruh yang langsung dalam 

pengambiian keputusan mengenai cara pemenuhan kebutuhan dana. 

Seorang manajer yang bersifat optimis yang memandang masa 

depannya dengan cerah, yang mempunyai keberanian untuk 

menanggung resiko yang besar (risk seeker), akan lebih berani untuk 

membiayai pertumbuhan penjualannya dengan dana yang berasal dari 

utang (debt financing) meskipun metode pembelanjaan dengan utang 

ini memberikan beban finansiil yang tetap. Sebaliknya seorang 

manajer yang bersifat pesimis, yang serba takut untuk menanggung 

resiko (risk averter) akan lebih suka membelanjai pertumbuhan 

penjualannya dengan dana yang berasal dari surnber intern atau 

dengan modal saham (equiv$nancing) yang tidak mempunyai beban 

finansial yang tetap. 

8. Besarnya Suatu Perusahaan 

Suatu perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar sangat luas, 

setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh yang 

kecil terhadap kemunglanan hilangnya atau tergesernya control dari 

pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya 

perusahaan yang kecil dimana sahamnya hanya tersebar di 

lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai 
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pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya control pihak 

dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian 

maka pada perusahaan yang besar di mana sahamnya tersebar sangat 

luas akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi 

kebutuhannya untuk ~nembiayai pertumbuhan penjualan di bandingkan 

dengan perusahaan yang kecil. 

G. KINERJA DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 

Laporan keuangan merupakan kinerja manajemen dalam periode 

tertentu. Kinerja dipengarulu oleh kebijakan yang dilaksanakan manajemen 

dibidang keuangan. Kebijakan tersebut dapat berupa penghimpunan dana, 

yaitu bagaimana manajemen menentukan sumber-sumber dana untuk 

membiayai operasi perusahaan, kebijakan penggunaan dana, yaitu 

menyangkut investasi baik dalam modal kerja maupun dalam harta tetap. 

Analisis laporan keuangan menduduki tempat yang penting dalam 

kaitannya dengan pengambiian keputusan manajerial. Untuk bisa mengambil 

keputusan keuangan yang tepat, selayaknya manajer keuangan mengetahui 

kondisi dan prestasi keuangan perusahaan guna mengetahui kekuatan dan 

kelemahan perusahaan dalam bidang keuangan. Oleh karena itu manajer 

keuangan perlu melakukan analisa keuangan. Analisis ini dilakukan terhadap 

laporan keuangan, yaitu yang utama adalah neraca dan rugi laba (Husnan, 

1985). 
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Munawir (1 992) mengemukakan bahwa analisis lapran keuangan terdiri 

dari penelaahan atau mempelajari hubungan-hubungan dan tendensi atau 

kecenderungan (trend) untuk menentukan psisi keuangan dan hasil operasi 

seIta perkembangan perusahaan yang bersangkutan Teknik analisis yang biasa 

digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

Suatu metode atau telcnik analisis dengan cara memperbandingkan 

laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menggunakan 

data absolut, kenaikan atau p e n m a n  dalam jumlah rupiah, kenaikan 

atau penurunan dalam prosentase, perbandingan yang dinyatakan 

dengan rasio dan prosentase dari total. 

2. Analisis Persentase Kecenderungan (trertdprocerttage analysis) 

Suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi dari 

pada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik 

atau bahkan turun. 

3. Comnwn Size Statement 

Suatu metode analisis untuk mengetahui prosentase investasi 

pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk 

mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang 

terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 
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4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan 

modal ke j a  atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja 

dalam periode tertentu. 

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas 

Suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah 

uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang 

kas selama periode tertentu. 

6. Analisis Ratio 

Suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos 

tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisis Perubahan Laba Kotor 

Suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba 

kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau 

perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan 

untuk periode tersebut. 
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8. Analisis Pulang Pokok 

Suatu analisis untukmenentukan tingkat penjualan yang harus 

dicapai oleh perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita 

kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. 

Menurut Riyanto (1995), analisis laporan finansial, khusus 

mencurahkan perhatian kepada perhitungan ratio agar dapat 

mengevaluasi keadaan finansial pada masa yang lalu, sekarang dan 

memproyeksikan hasil yang akan datang. Analisa rasio merupakan 

bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis laporan 

finansial. Dengan kata lain, diantara alat-alat analisis yang selalu 

digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan yang dihadapi 

perusahaan dibidang keuangan adalah analisis rasio. 

Selanjutnya Riyanto (1995) mengklasifikasikan rasio-rasio 

finansial menjadi 4 macam, yaitu : 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansial jangka pendek yang berupa hutang-hutang 

jangka pendek 

2. Rasio Leverage 

Rasio ini menyangkut jaminan, yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutang bila pada suatu saat 
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perusaham dililcuidasikan atau dibubarkan. Pengertian lain adalah 

rasio ini menunjukkan seberapa jauh perusahaan difinansir oleh 

pihak luar atau kreditor. 

3. Rasio Aktivitas 

Ratio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan dana yang tersedia yang tercermin dalam 

perputaran modalnya 

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara 

kesluruhan sebagimana ditunjukkan dari keuntungan yang 

diperoleh. 

Rasio-rasio yang tergolong dalam masing-masing golongan rasio 

tersebut diatas adalah sebagai berikut : 

Rasio likuiditas 

harta lancar 
1. Current ratio = ------------------- 

hutang lancar 

Current ratio yang tinggi menunjukkan jaminan yang lebih baik 

atas hutang jangka pendek. Tetapi apabila terlalu tinggi efeknya 
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terhadap earning power juga kurang baik, karena tidak semua 

modal kerja dapat didaya gunakan. 

harta lancar - persediaan 
2. Quick ratio = ................................ 

hutang lancar 

Elemen-elemen aktiva lancar selain inventori dianggap paling 

likuid, untuk menjamin pembayaran hutang pada saat jatuh 

tempo. Kreditur akan memperhatikan rasio ini dalam pemberian 

kredit. Apabila rasio ini h a n g  dari loo%, maka posisi likuiditas 

dianggap kurang baik 

kas 
3. Cmh ratio = ----------------- 

hutang iancar 

Kas ditambah dengan efek-efek, merupakan alat likuid yang paling 

dipercaya Bertambah t i n e  kas rasio berarti jumlah uang tunai 

yang tersedia semakin besar, sehingga pelunasan hutang pada 

saatnya tidak akan mengalami kesulitan, tetapi bila terlalu t i n e  

akan mengurangi potensi untuk mempertinggi rate of return. 
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Rasio Leverage 

total hutang 
1. Total debt to equiv ratio = --------- - --------- -- 

modal sendiri 

Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan dibelanjai oleh 

pihak laeditur. Makin tinggi rasio ini berarti semakin besar dana 

yang diambil dari luar. Ditinjau dari sudut solvabilitas, rasio yang 

tine relatif kurang baik, karena bila terjadi likuidasi, perusahaan 

akan mengalami kesukaran. 

laba sebelum bunga & pajak 
2.. Time interest earned ratio = ------ --- --------- -- --------- -- ----- 

bunga hutang jangka panjang 

Menunjukkan kemampuan perusahaan dalarn memberikan servis 

atas hutang tersebut. Dengan demikian time interest earned ratio 

yang rendah menunjukkan gejala yang kurang menguntungkan, 

karena laba yang tersedia untuk membayar beban bunga relatif 

kecil dan sebaliknya 
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penjualan bersih 
1. Total assets turn over = - -------------- - ------- 

total aset 

Perputaran yang lamban dari alctiva menunjukkan adanya 

hambatan. Kemungkinan turunnya penjualan, akan 

mempengaruhi rasio ini. Diharapkan perputaran total met akan 

semakin naik, yang berarti pemakaian lebih efisien. 

penjualan bersih 
2. Fxed asetc; turn over = ....................... 

aktiva tetap 

Semakin rendah fured assets turn over, berarti penggunaan 

aktiva h a n g  efisien. 

penjualan kredit 
3. Receivable turn over = - ..................... 

rata-rata piutang 

Bila rasio ini tinggi menunjukkan semakin cepat pengembalian 

modal dalam bentuk kas, karena collection period-nya lebih 

pendek. Bila periode pengumpulan piutang dari term of credit 

berarti h a n g  baik 
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Rasio Profitabilitas : 

penjualan - harga pokok 
1. Gross profit margin = .............................. 

penjualan 

laba operasi 
2. Profit margin s --- --------------- 

penjualan 

Rasio-rasio ini dipengaruhi oleh penjualan dan biaya operasi. Rasio 

yangrendah bisadisebabkan penjualan turun lebih besar dari turunnya. 

ongkos, dan sebaliknya Setiap perusahaan berkepentingan terhadap 

profit margin yang t i n e .  

laba setelah pajak 
3. Earningpower = ......................... 

total assets 

T i n e  rendahnya earning power memberikan indikasi seberapa 

jauh efisiensi penggunaan modal, dan turun nailcnya penjualan 

dan biaya Diharapkan earningpower yang diperoleh akan lebih 

besar dari cost of capital dari dana yang digunakan. 
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Laba setelah pajak 
4, Return On Asset = ......................... 

total assets 

Kemampuan dari modal yang di investasikan dalam keseluruhan 

aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto 

Laba setelah pajak 
5. Return On Equity = ----------------------. 

Modal sendiri 

Kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan 

bagi pemegang saham. 

H. Pengertian Simulasi 

Simulasi adalah suatu usaha untuk mendapatkan kondisi masa depan, 

penampilan dan karakteristik-karateristik dari sebuah sistem nyata. Model 

simulasi digunakan untuk menduga pengaruh-pengaruh dari berbagai tindakan 

yang diambil. Ide yang mendasari simulasi adalah : 

1. Imitasi dari sebuah kondisi nyata ke dalam simulasi secara matematik 

2. Mempelajari kegunaan clan operasi berbagai karakteristik 

3. Menggambarkan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan hasil 

simulasi (Heizer & Render, 1996). 

http://www.mb.ipb.ac.id



Proyek-proyek yang dinyatakan layak untuk dibiayai, maka PT. "X" harus 

menyediakan dana untuk pembiayaan proyek tersebut. Sumber pendanaan sangat 

tergantung kepada kebijakan manajemen perusahaan, dimana kebijakan manajemen 

tersebut akan menentukan komposisi atau struktur modal perusahaan. Struktur 

modal tersebut terdiri dari modal sendiri dan pinjaman. Modal sendiri dapat 

bersumber dari setoran modal dari pemilim perusahaan dan saldo laba Sedangkan 

sumber modal yang berasal dari pinjaman dapat berupa pinjaman jangka pendek dan 

pinjaman jangka panjang. 

Diperlukan kebijakan manajemen dalam menentukan struktur modal yang 

optimum, yaitu struktur modal yang dapat meminimumkan biaya modal rata-rata. 

Dengan demikian kebijakan manajemen dalam menentukan komposisi atau 

struktur modal sangat berpengaruh terhadap posisi keuangan dan kinerja 

perusahaan PT. "X". Untuk mendapatkan struktur modal yang optimum, pendekatan 

dilakukan melalui simulasi. Secara skematis pemikiran konseptual ini dapat dilihat 

pada gambar. 1. 
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A. WAKTU DAN TEMPAT GELADIKARYA 

' 1. Waktu 

Penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan Januari dan 

Februari 1997. 

2. Tempat 

Tempat melakukan penelitian pada PT."XU yang beralamat di Wisma 46 

- Kota BNI Lantai 14, Jl. Jenderd Sudirman Kav.1, Jakarta 

B. METODE 

Metode penelitian adalah studi kasus yang dilakukan di perusahaan sewa 

guna usaha PT."XU. 

C. JENIS DATA 

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif meliputi : 

- Data pembiayaan sewa guna usaha yang telah dilakukan 

- Neraca PT."XM 

- Laporan RugiLaba PT."X 

- Data industri sewa guna usaha di Indonesia 
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2. Data Kualitatif 

Data kualitatif meliputi data kebijakan perusahaan dan data kebijakan 

pemerintah 

D. SUMBER DATA 

Data diperoleh dari PT."XN, Asosiasi Leasing Indonesia , Departemen 

Keuangan, Bank Indonesia, sumber-sumber lain. 

E. TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara 

Observasi langsung dilakukan untuk mengetahui secara langsung 

bagaimana kebijakan yang diambil manajemen dalam menentukan 

struktur modal perusahaan, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak 

yang terkait langsung, yaitu Direksi dan Staf perusahaan untuk 

menggali informasi lebih mendalam mengenai kebijakan struktur 

modal perusahaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang untuk analisa data primer 

dalam rangka pencapaian tujuan penelitian, yang dikunlpulkan dengan 
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teknik dokumentasi dari berbagai sumber, baik secara internal (dari 

perusahaan) atau dari luar perusahaan. 

F. ANALISIS DATA 

1. Tabulasi, Diagram 

Cara penyajian data dengan tabulasi, diagram digunakan untuk 

mengolah data menjadi informasi yang memiliki arti. Tahapan 

kegiatan pada analisis ini adalah editing, coding dan tabulation. 

Editing dilakukan untuk mengecek apakah data yang telah dikumpulkan 

akurat dan lengkap. Coding dilakukan untuk memudahkan dalam 

mentabulasikan data Tabulation adalah tahap akhir dari analisis ini 

dirnana pada tahap ini data disusun dalam bentuk yang lebih mudah 

dipahami serta memberikan informasi yang memiliki arti. 

2. Analisis Laporan Keuangan 

Perangkat analisis keuangan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Analisis vertikal dan horizontal 

Analisa vertikal yaitu membandingkan komponen-komponen 

neraca dengan total aktiva a h p u n  passiva serta komponen rugi 

laba dengan penjualan. Analisa horizontal yaitu membandingkan 

komponen neraca dan rug laba tahun berjalan dengan tahun lalu. 
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b. Analisis rasio 

Merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun 

absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor yang 

satu dengan faktor yang lain dari suatu laporan finansial. Analisa 

ratio ini meliputi rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas 

dan rasio profitabilitas. 

c. Analisis sumber dan penggunaan dana 

Analisa untuk mempelajari dari mana sumber dana perusahaan 

diperoleh dan bagairnana penggunaannya untuk membiayai 

operasi perusahaan. 

3. Simulasi Struktur Modal Optimum 

a Analisis simulasi 

Merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperoleh dan 

memperhitungkau proporsi modal yang menghasilkan biaya 

penggunaan modal rata-rata yang lebih rendah, sehingga dapat 

diketahui struktur modal yang optimum. Asumsi-asumsi yang 

digunakan dalam simulasi untuk mendapatkan struktur modal 

optimum pada PT. " X  adalah sebagai berikut : 

- Komponen modal terdiri dari pinjaman dan modal sendiri. 
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- Proporsi modal dikombinasikan secara bervariasi, untuk 

komponen modal sendiri berkisar antara 6,67% (modal sendiri 

minimal 1/15 x pinjaman) sampai loo%, sedangkan 

komponen pinjaman berkisar antara 0 - 93,33%. 

- Biaya modal untuk komponen pinjaman ditetapkan 

berdasarkan pada tingkat suku bunga rata-rata pinjaman PT. 

"X" pada tahun 1996 setelah dikurangi pajak (30%), yaitu 

sebesar 11,4917% 

- Biaya modal untuk komponen modal sendiri ditetapkan 

berdasarkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI) 6 bulan, yaitu sebesar 14,50%. 

b. Proses simulasi 

- Penetapan Pennasalahan 

Permasalahan yang ingin dipecahkan adalah mendapatkan 

struktur modal yang optimum. 

- Variabel-variabel Yang Mempengaruhi 

Variabel-variabel yang mempengaruhi dalalam penetapan 

struktur modal optimum adalah komponen hutang, komponen 

modal sendiri, biaya modal. 
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- Menentukan Model 

Model simulasi adalah proporsi komponen sumber modal 

dikalikan dengan masing-masing biaya modalnya 

Selanjutnya jumlah hasil perkalian memperoleh biaya modal 

rata-rata terimbang. 

- Penetapan Nilai Variabel 

1). Proporsi komponen modal sendhi berkisar antara 6,67% 

- loo%, sedangkan untuk komponen hutang berkisar 

antarao - 93,33%. 

2). Biaya modal sendiri adalah 14,50%, sedangkan biaya 

modal yang bersumber dari hutang adalah 11,49%. 

- Pelaksanaan simulasi 

- Mendapatkan hasil simulasi 

- Mengambil keputusan terbaik 

Keputusan terbaik adalah nilai biaya modal rata-rata 

tertimbang yang paling kecil. 

Secara skematis proses simulasi penentuan struktur modal optimum 

dapat dilihat pada Gambar. 2 
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A. PERATURAN PEMERINTAH 

Peraturan tentang sewaguna usaha di Indonesia belum ditetapkan dalam 

bentuk Undang-undang. Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara pihak yang 

berkepentingan dalam transaksi sewa guna usaha masih menggunakan 

pedoman sewa menyewa yang tertera dalam KUH Perdata Adapun 

peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai kegiatan sewa 

guna usaha terdiri dari : 

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustxian 

d a n  Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

No.KEP. 122lMKAV/2/1974, No.32lMlSW2/1974 dan No. 

30/Kpb/1/1974 tanggal 7 Februari 1974, yaitu mengatur tentang 

perizinan usaha sewa guna usaha (leasing). Dalam SKB tersebut 

dinyatakan bahwa yang dapat melakukan usaha sewa guna usaha adalah 

lembaga keuangan dan badan usaha lainnya yang bukan lembaga 

keuangan yang bergerak dalam bidang sewa gunausaha, termasuk anak 

perusahaan dari suatu lembaga keuangan perwakilan tunggal. Setiap 

pihak yang akan melakukan sewa guna usaha baik itu lembaga 

keuangan maupun bukan lembaga keuangan, usaha tunggal maupun 
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sampingan harus mendapat izin dari Menteri Keuangan dengan syarat 

sebagai berikut : 

a. Bagi lembaga perbankan diatur berdasarkan undang-undang No. 14 

tahun 1967. 

b. Bagi lembaga keuangan, diatur dalam Swat Keputusan Menteri 

Keuangan N o . K E P . 3 8 ~ 1 1 1 1 9 7 2  tanggal 18 Januari 1972 

tentang tata cara perizinan lembaga keuangan. 

c. Bagi badan usaha bukan lembaga keuangan, diatur dalam Swat 

Keputusan Menteri Keuangan No.KEP.6491 MWV1511974 tanggal 

6 Mei 1974, antara lain : 

- Bagi perusahaan swasta nasional, harus berbentuk perseroan 

terbatas menurut hukum Indonesia dimana semua sahamnya 

dimiliki oleh warga negara Indonesia dan pada tahap pertama 

modal yang disetor sedikitnya sebesar Rp.50.000.000.- 

(lima puluh juta rupiah). 

- Bagi perusahaan campuran (joint venture), harus berbentuk 

perseroan terbatas menurut hukum Indonesia dimana pada 

tahap pertama modal yang disetor sedikitnya sebesar 

Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), dan dalam 

waktu 10 tahun mayoritas pemilikan saham harus berada 

ditangan warga negara Indonesia. 
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2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 

K E P . 6 4 9 ~ I 5 1 1 9 7 4  tanggal 6 Mei 1974, yaitu mengatur 

tentang perizinan usaha sewa guna usaha Dalam swat keputusan 

ini antara lain menetapkan : 

a. Usaha sewa guna usaha dapat dilakukan oleh lembaga 

keuangan dan badan usaha tersendiri baik berbentuk 

perusahaan nasional maupun perusaham campuran, dengan 

terlebih dahulu h a s  memperoleh izin dari Menteri 

Keuangan. 

b. Untuk memperoleh izin usaha sewa guna usaha diharuskan 

memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 

- Telah mempunyai rekomendasilpertimbangan dari 

Bank Indonesia bagi kalangan perbankan dan 

rekomendasi dari Departemen Perdagangan bagi 

badan usaha yang bukan lembaga keuangan. 

- Menyampailcan studi kelayakan dan rencana 

pembiayaan usaha paling sedikit 3 tahun yang akan 

datang 

- Tidak akan mempekerjakan tenaga warga negara 

asing kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. 

- Dipekerjakan sedikitnya seorang ahli dibidang hukum, 
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seorang akuntan dan seorang tenaga ahli sewa guna 

usaha 

- Penutupan asuransi hams dilakukan pada 

pemsahaan-pemsahaan asuransi yang ada di Indonesia 

c. Perusahaan sewa guna usaha dilarang menerima simpanan 

dalam bentuk giro, deposito, tabungan maupun memberikan 

kreditlpinjaman uang, mengeluarkan jaminan bagi pihak 

ketiga atau usaha-usaha perbankan lainnya 

d. Yang boleh melakukan kegiatan sewa guna usaha di 

Indonesia adalah perusahaan sewa guna usaha yang 

berkedudukan di Indonesia dan untuk perusahaan sewa guna 

usaha yang berkedudukan di luar Indonesia tidak 

diperkenankan. 

e. Wewenang pelaksanaan swat keputusan ini dan 

pengawasannya adalah Direktorat Jenderal Moneter clan 

akan memperhatikan pertimbangan dari Bank Indonesia serta 

Departemen lain yang membawahi bidang kegiatan sewa 

guna usaha 

3. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP.650/MKm/5/74 

tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan-ketentuan 
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pajak penjualan dan besarnya bea meterai terhadap usaha sewa 

guna usaha. Dalam surat keputusan ini ditetapkan bahwa atas 

penyerahan jasa yang dilakukan oleh perusahaan sewa guna usaha 

tidak terutang pajak penjualan dan semua perjanjian sewa guna 

usaha dikenakan bea meterai sesuai peraturan yang berlaku. 

4. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 125 l/KMK.013/1988 

tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara 

pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dalam swat keputusan ini 

pada intinya memperluas ruang lingkup usaha dari lembaga 

pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha, yaitu dengan 

beberapa tambahan usaha lainnya seperti modal ventura, 

perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit dan 

pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan 

semua kegiatan tersebut dengan tata cara pendirian dan perizinan 

diatur dalam bab 3 keputusan ini antara lain : 

a. Lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh bank, lembaga 

keuangan bukan bank dan perusahaan pembiayaan. 

b. Saham perusahaan pembiayaan yang berbentuk perseroan 

terbatas dapat dimiliki oleh badan usaha asing dan warga 

negara Indonesia atau badan hukurn Indonesia (usaha 
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patungan). Pemilikan saham oleh badan usaha asing 

sebagaimana dimaksud ditentukan sebesar-besamya 85% dari 

modal disetor. 

c. Untuk melakukan usaha lembaga pembiayaan, maka 

perusahaan pembiayaan wajib memperoleh izin usaha dari 

Menteri Keuangm, sedangkan bagi bank dan lembaga 

keuangan bukan bank untuk dapat menjalankan usaha 

dibidang sewa guna usaha dan modal ventura wajib 

membentuk perusahaan pembiayaan. 

d. Warga negara Indonesia dan badan hnkum Indonesia yang 

melakukan kegiatan pembiayaan dapat melakukan lebih dari 

satu kegiatan pembiayaan tetapi secara jelas mencantumkan 

dalam anggaran dasar kegiatan pembiayaan yang 

dilakukannya. 

e. Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan 

wajib bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan salah satu 

dai kegiatan sewa guna usaha dan modal ventura ditetapkan 

sebagai berikut : 

- Perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya sebesar 

Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah). 

- Perusahaan patungan Indonesia dan asing 
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sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh 

milyar rupiah). 

- Koperasi sekurang-kurangnya sebesar 

Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah). 

f. Perusahaan pembiayaan dilarang menarik dana secara 

langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, 

tabungan dan swat sanggup bayar (promissoly note). 

Perusahaan pembiayaan dapat menerbitkan surat sanggup 

bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang 

menjadi krediturnya 

5 .  Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.0111991 tanggal 27 

November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (leusing), 

antara lain menetapkan : 

a. Kegiatan sewa guna usaha dapat dilakukan secara sewa guna 

usaha dengan hak opsi (finance lease) dan sewa guna usaha 

tanpa hak opsi (operating lease). 

b. Kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, ditetapkan 

sebagai kegiatan lembaga keuangan lainnya dengan 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 
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- Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa 

guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang 

modal, harus dapat menutup harga perolehan barang 

modal dan keuntungan lessor. 

- Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 

2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I, 3 (tiga) 

tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 

(tujuh) tahun untuk golongan bangunan. 

- Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan menge 

nai opsi bagi lessee. 

c. Kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi, dengan 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

- Jurnlah 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. 

- Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan 

mengenai opsi bagi lessee. 

d. Perlakuan perpajakan sewa guna usaha dibedakan antara 

sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa guna usaha 

tanpa hak opsi, yaitu : 
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- Dalam sewa guna usaha dengan hak opsi, penghasilan 

lessor yang dikenakan pajak penghasilan adalah 

imbalan jasa sewa guna usaha. Barang modal tidak 

boleh disusutkan, selain itu lessor dapat membentuk 

cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto maksimal sebesar 

2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang 

sewa guna usaha Kerugian yang diderita karena piutang 

sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih 

lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang 

ragu-ragu yang telah dibentuk. Atas penyerahan jasa 

dalam transaksi sewa guna usaha dikecualikan dari 

pengenaan PPN. 

- Dalam sewa guna usaha tanpa hak opsi, seluruh 

pembayaran sewa guna usaha yang diterima lessor 

merupakan objek pajak penghasilan. Lessor dapat 

membebankan penyusutan atas barang modal yang 

disewa guna usahakan. 

6. Keputusan Menteri Keuangan No.468/KMK.017/1995 tanggal 3 

Oktober 1995 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan 
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No.1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, antara lain 

menetapkan : 

a Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan 

wajib perusahaan pembiayaan yang melakukan satu atau lebih 

kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan 

pembiayaan konsumen ditetapkan sebagai berikut : 

- Perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya sebesar 

Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) 

- Perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar 

Rp.25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) 

- Koperasi sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000.- (lima 

milyar rupiah). 

b. Bagi pemegang saham yang berbadan hukum, jumlah 

penyertaan modal pada perusahaan pembiayaan sebagaimana 

dimaksud diatas tidak boleh melebihi modal sendiri setelah 

dikurangi dengan penyertaan yang telah dilakukan. 

c. Pembinaan clan pengawasan lembaga pembiayaan kecuali 

perusahaan modal ventura dilakukan oleh Departemen 

Keuangan dengan dibantu oleh Bank Indonesia, sedangkan 

pembinaan usaha modal ventura ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan. 
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7. Keputusan Menteri Keuangan No.606/KMK.017/1995 tanggal 19 

Desember 1995 tentang ketentuan pinjaman yang diterima, 

penyertaan dan pelaporan perusahaan pembiayaan. Dalam surat 

keputusan ini antara lain ditetapkan : 

a Perusahaan pembiayaan dapat menerima pinjaman baik dari 

dalam maupun l u x  negeri. 

b. Jumlah pinjaman bagi setiap perusahaan pembiayaan 

ditetapkan setinggi-tingginya 15 (lima belas) kali jumlah 

modal sendiri (networth) perusahaan pembiayaan setelah 

dikurangi penyertaan, dan dari jumlah pinjaman tersebut, 

jumlah pinjaman luar negeri ditetapkan setingsi-tingginya 

sebesar 5 (lima) kali jumlah modal sendiri (networth) 

perusahaan pembiayaan setelah dikurangi penyertaan 

c. Perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukan penyertaan 

modal pada perusahaan disektor keuangan, penyertaan 

modal pada setiap perusahaan tidak boleh melebihi 25% dari 

modal disetor perusahaan yang bersangkutan, dan jumlah 

seluruh penyertaan modal perusahaan pembiayaan tidak 

boleh melebihi 40% dari jumlah modal sendiri perusahaan 

pembiayaan yang bersangkutan. 
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8. Keputusan Menteri Keuangan No.609/KMK.017/1995 tanggd 21 

Desember 1995 tentang penghentian pemberian izin usaha 

perusahaan pembiayaan. Dalam swat keputusan ini dinyatakan 

bahwa jumlah perusahaan pembiayaan yang melakukan satu atau 

lebih kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan 

pembiayaan konsumen dianggap telah memenuhi kebutuhan 

perekonornian nasional. Oleh karena itu sejak berlakunya 

keputusan ini maka izin usaha baru bagi pendirian perusahaan 

pembiayaan tidak diterbitkan lagi atau dihentikan. 

B. PERKEMBANGAN INDUSTRI SEWA GUNA USAHA DI 
INDONESIA 

Sewa guna usaha di Indonesia pada prinsipnya masih relatif baru, 

bila dibandingkan dengan lembaga perbankan, lembaga aswansi dan 

lembaga keuangan bukan bank. Kegiatan usaha ini secara formal baru 

diperkenalkan pada tahun 1974 berdasarkm swat keputusan bersama 

(SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustri an dan Menteri 

Perdagangan No.KEP. 122lMWIV/2/1974, No.32/M/SW2/1974, dan 

No.30/Kpb/1/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha sewa 

guna usaha Selanjutnya Menteri Keuangan mengeluarkan swat 

kepurusan N o . 6 4 9 ~ / 5 / 1 9 7 4  tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur 
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mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha sewa guna 

usaha di Indonesia Untuk mendukung perkembangan usaha ini Menteri 

Keuangan selanjutnya mengeluarkan swat keputusan 

No.650/MK/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan 

pajak penjualan dan besarnya bea meterai terhadap usaha sewa guna 

usaha. 

Perlakuan perpajakan terhadap setiap transaksi atau kontrak sewa 

guna usaha antara lessor dan lessee berdasarkan swat keputusan 

tersebut bukan merupakan suatu objek pajak dan karenanya tidak 

dikenakan pajak penjualan. Kemudian sejak itu terutama pada dekade 

80-an perusahaan sewa guna usaha semakin bertambah jumlahnya 

sejalan dengan itu volume transaksinya bertambah dan mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun. 

Industri sewa .guns usaha dewasa ini perannya cukup besar 

sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam dunia usaha terutama 

dalam hal penyediaan barang-barang modal yang dibutuhkan unit-unit 

usaha Selain itu, hadimya perusahaan sewa guna usaha asing dalam 

bentuk usaha patungan (joint venture) dengan perusahaan-perusahaan 

nasional atau dengan pemodal individu lainnya telah semakin 

mempopulerkan dan menambah kiprah kegiatan bisnis sewa guna 
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usaha sebagai sumber pembiayaan disamping cara-cara pembiayaan 

konvensional yang umum dikenal melalui perbankan. 

1. Perkembangan Jumlah Perusahaan Sewa Guna Usaha 

Jumlah perusahaan sewa guna usaha (leusing companies) di 

Indonesia berkembang sangat pesat terutama sejak pemerintah 

melakukan berbagai kebijakan deregulasi pada tahun 80-an. Dari 

tiga jenis perusahaan sewa guna usaha berdasarkan 

kepemilikannya, maka perusahaan milik swasta nasional tumbuh 

cukup besar, yaitu dari 45 perusahaan pada tahun 1986 menjadi 

198 perusahaan pada tahun 1995 atau selama 10 tahun terakhir 

tumbuh sebesar 340 %. Selanjutnya disusul oleh perusahaan 

patungan (joint venture) dari 33 perusahaan pada tahun 1986 

menjadi 54 perusahaan pada tahun 1995 atau mengalami 

pertumbuhan sebesar 63,64 %, sedangkan perusahaan milik 

pemerintah hanya mengalami penambahan 1 perusahaan selama 10 

tahun terakhir. Data selengkapnya mengenai perkembangan jumlah 

perusahaan sewa guna usaha di Indonesia disajikan pada Tabel. 4. 
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Sumber : Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan D i e n  Lembaga 
Keuangan, 1996. 

2. Perkembangan Nilai Kontrak Sewa Guna Usaha 

Nilai investasi yang telah disalurkan oleh perusahaan sewa 

guna usaha (lease contract value) dalam rangka pelaksanaan 

investasi barang-barang modal di Indonesia selama 10 tahun 

terakhir, mengalami pertumbuhan yang cukup pesat pula, yaitu 

dari nilai kontrak sebesar Rp.645.460 juta pada tahun 1986 

meningkat menjadi Rp.8.809.300 juta pada akhir tahun 1995 
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dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 126,48% per tahun, 

sedangkan rata-rata investasi per perusahaan sewa guna usaha, 

terdapat pertumbuhan sebesar 324,50%, yaitu dari Rp.8.170 juta 

pada tahun 1987 naik menjadi Rp.34.682 juta pada akhir tahun 

1994, atau dengan pertumbuhan rata-rata 32,45% per tahun. Data 

selengkapnya mengenai perkembangan nilai kontrak sewa guna 

usaha di Indonesia disajikan pada Tabel. 5. 

Sumber : Direktwat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan Di jen Lembaga 
Keuangan, 1996. 
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Data pada Tabel 4 dan Tabel 5 di atas memberikan indikasi 

bahwa keberadaan perusahaan sewa guna usaha telah mendorong 

pemenuhan kebutuhan investasi dunia usaha dengan cepat di 

Indonesia. 

3. Niiai kontrak sewa guna usaha menurut sektor ekonomi 

Perkembangan nilai kontrak sewa guna usaha dilihat dari 

sektor ekonomi pada tahun 1990 sampai tahun 1994, sektor industri 

memegang peranan yang cukup dominan, disusul oleh sektor 

transportasi, selanjutnya sektor konstruksi clan sektor perdagangan. 

Pada tahun 1990 peranan sektor industri mencapai sebesar 33,86% 

dan memperlihatkan kecenderungan meningkat dimana pada 

akhir tahun 1994 mencapai sebesar 35,24%. Pada sektor 

transportasi untuk tahun 1990 adalah sebesar 28,93%, sektor ini 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana pada akhir 

tahun 1994 tercatat nilai konixak sewa guna usaha sebesar 15,98%. 

Di lain pihak sektor konstruksi dan perdagangan memperlihatkan 

kecenderungan meningkat dari 8,14% dan 6,51% pada tahun 

1990 naik menjadi 12,55% dan 9,79% pada akhir tahun 1994. 

Begitu juga pada sektor perkantoran (office) pada tahun 1990 

belum tercatat adanya realisasi sewa guna usaha namun pada tahun 
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1994 peranannya mencapai 8,16%. Data selengkapnya mengenai 

nilai kontrak sewa guna usaha menurut sektor ekonorni disajikan 

pada Tabel. 6. 

4. Posisi aktiva dan passiva perusahaan pembiayaan 

Data keuangan p e r u s a h a a n - p e  pembiayaan di 

Indonesia posisi akhir tahun 1995 menunjukkan bahwa kegiatan 

sewa guna usaha masih merupakan kegiatan yang utama 

dibandingkan dengan kegiatan lainnya seperti anjak piutang, 

modal ventura, kartu kredit, pembiayaan konsumen. 

Dengan memperhatikan lebih lanjut data keuangan tersebut 

&pat dilihat bahwa struktur modal dari perusahaan-perusahaan 

pembiayaan masih didominasi oleh modal luar atau pinjaman 

dengan ratio perbandingan antara pinjaman dan modal sendiri 

yaitu 8 : 2. Secara lebih rinci lagi bahwa struktur modal yang 

bersumber dari pinjaman tersebut justru sebagian besar 

merupakan pinjaman jangka pendek, bahkan mencapai 67% dari 

seluruh kewajiban dan modalnya 

Ketergantungan perusahaan-perusahaan pembiayaan dalam 

memenuhi struktur modalnya dari pinjaman dapat dipahami 

karena sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku bahwa 
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Sumber: Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, Dirjen Lembaga 
Keuangao, 1996. 

perusahaan pembiayaan tidak diperkenankan menarik dana secara 

langsung dari masyarakat, sehingga perusahaan pembiayaan 
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mencari dana untuk kegiatan usahanya pada umumnya melalui 

pasar uang. Adapun data selengkapnya mengenai posisi aktiva dan 

pasiva disajikan pada Tabel. 7. 

Sumber : Direktorat Perbankan clan Usaha Jasa Pemtiayaan, Dyen Lembaga Keuangan, 
1996. 
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5. Kinerja Keuangan Rata-rata Industri Perusahaan Pembiayaan 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja industri 

perusahaan pembiayaan di Indonesia, maka dilakukan pengolahan 

data keuangan terhadap 25 perusahaan pembiayaan yang memiliki 

aset diatas Rp.200 milyar, adapun kinerja keuangan industri 

perusahaan pembiayaan disajikan pada Tabel. 8. 
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Perusahaan yang menjadi obyek geladikarya, didirikan pada tanggal 8 

April 1983, pada awalnya perusahaan ini merupakan perusahaan patungan 

(ioint-venture) antara bankpemerintah Indonesia dengan bank swasta asing 

dengan kepemilikan saham masing-masing 50%. Pada tahun 1992 sejalan 

dengan pengunduran din bank swasta wing tersebut dari usaha sewa guna 

usaha di seluruh dunia, maka bank pemerintah Indonesia memutuskan untuk 

mengambil alih seluruh sahamnya dan sekaligus mengganti nama perusahaan 

yang kini disebut sebagai PT."X". Oleh karena seluruh sahamnya dimiliki 

oleh salah satu bank pemerintah, maka PT."XV merupakan perusahaan anak 

dari bank pemerintah Indonesia 

Pada awalnya kegiatan dari perusahaan ini hanya berupa sewa guna 

usaha dengan modal dasar sebesar Rp.15 milyar dan modal disetor sebesar 

Rp. 3 milyar. Kemudian pada tahun 1990 modal disetor perusahaan 

ditingkatkan menjadi Rp.10 milyar. Selanjutnya sesuai hasil Rapat Umum 

Pemegang Saham (RWS) tahun 1993 modal dasar perusahaan diubah 

menjadi Rp.100 milyar dengan modal disetor sebesar Rp.85 rnilyar, yaitu 

sejalan dengan adanya perluasan kegiatan usahanya dari hanya sewa guna 

usaha ditambah dengan usaha anjak piutang (factoring) dan pembiayaan 
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konsumen. Terakhir berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham pada 

tanggal 10 april 1996 modal perseroan ini ditingkatkan lagi menjadi modal 

dasar sebesar Rp.500 milyar dan modal disetor sebesar Rp.200 milyar. 

Sampai saat ini kegiatan sewa guna usaha masih merupakan kegiatan utama 

perusahaan. 

Tujuan dari pendirian perusahaan ini oleh bank pemerintah sebagai 

pemilik, antara lain adalah : 

1. Meningkatkan konglomerasi bank pemerintah di bidang keuangan. 

2. Meningkatkan met dan pendapatan bank, melalui pengembangan bisnis 

di perusahaan an& 

3. Penetrasi usaha ke sektor yang tidak terjangkau oleh perbankan. 

4. Diversifikasi usaha, yaitu untuk melayani nasabah-nasabah bank 

tersebut yang memerlukan jasa sewa guna usaha dan supaya nasabah 

tidak berpaling ke perusahaan lain. 

5. Ekspansi pasar, dengan adanya kenyataan pada saat ini bahwa usaha 

sewa guna usaha lebih menguntungkan dari pada bank. Hal ini terlihat 

dari ROA-nya, dimana bank misalnya hanya mencapai 1,5% 

sedangkan untuk usaha sewa guna usaha dapat mencapai 2,s - 3%. 

6. Mengembangkan hubungan usaha dengan perusahaan multi nasional. 

7. Alternatif pemenuhan kebutuhan investasi dunia usaha dalam rangka 

menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. 
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B. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 

Perorganisasian merupakan suatu langkah penting untuk menetapkan 

dimana suatu kegiatan akan dilakukan dan siapa yang melaksanakannya 

Dengan adanya struktur organisasi maka para anggota organisasi baik atasan 

maupun bawahan akan mengetahui tugas dan wewenang mereka 

masing-masing, sejauh mana batas-batas antara tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan kepada siapa masing-masing harus bertanggung jawab. 

Struktur organisasi yang jelas clan tegas dapat memudahkan pimpinan untuk 

mengawasi segala aktivitas dan memperlancar arus kerja dalam perusahaan, 

karena setiap individu mengetahui dengan jelas tugas dan tanggung jawab 

masing-masing. 

Adapun struktur organisasi yang digunakan pada PT."XU saat ini adalah 

struktur organisasi garis yang sederhana, dimana terdiri dari unsur-unsur 

sebagai berikut : 

1. Dewan Direksi, terdiri dari seorang Presiden Direktur dan seorang 

Direktur. Dewan direksi ini bertanggung jawab terhadap seluruh 

kegiatan operasional perusahaan baik secara internal maupun ektemal. 

2. Departemen Fungsional, terdiri dari 6 Departemen dimadimana 

masing-masing departemen dipimpin oleh seorang manajer dan 

masing-masing departemen merupakan unit yang berdiri sendiri 

menjalankan fungsinya Departemen tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Departemen Treasury, bertugas mencari sumber dana, mengatut 

penggunaan dana untuk seluruh transaksi usaha yang dilakukan 

oleh perusahaan PT."XM serta melakukan penempatan atas 

kelebihan dana perusahaan atau dana yang tidak terpakai. Jumlah 

personil yang ada di departemen ini sebanyak 3 orang yang terdiri 

dari 1 orang manajer, 1 orang asisten manajer dan 1 orang staf. 

b. Departemen Pemasaran clan Kredit, bertugas melakukan pemasaran 

atas produk perusahaan berupa sewa guna usaha, anjak piutang dan 

pembiayaan konsumen serta sekaligus melakukan analisa dan 

mengusulkan kepada direksi mengenai kelayakan dari setiap 

permohonan nasabahnya Jumlah personil yang ada di departemen 

ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 orang manajer (saat 

penelitian masih kosong), 3 orang account manager dan 3 orang 

credit analist. 

c. Departemen Kredit Khusus, bertugas melakukan penagihan dan 

pengelolaan terhadap pembiayaan yang telah diberikan 

perusahaan yang termasuk ke golongan diragukan dan golongan 

macet. Jumlah personil yang ada di departemen ini sebanyak 2 

orang yang terdiri dari 1 orang manajer dan 1 orang account 

manager. 
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d. Departemen Administrasi Kredit, bertugas mengadrninistrasikan 

seluruh pembiayaan yang diberikan perusahaan PT."X0' dan 

memastikan bahwa aspek hukum dari pembiayaan yang dilakukan 

sudah memberikan keamanan bagi perusahaan PT."XU. Jumlah 

personil yang ada di departemen ini sebanyak 6 orang yang terdiri 

dari 1 orang manajer dan 5 orang staf. 

e. Departemen Akuntansi dan Pelaporan, bertugas menangani 

pencatatan seluruh transaksi yang terjadi di perusahaan dan 

membuat laporan keuangan perusahaan. Jumlah personil yang ada 

di departemen ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang 

manajer, seorang asisten manajer dan 2 orang staf. 

f. Departemen Sumber Daya Manusia dan Umum, bertugas 

mengangani masalah yang menyangkut personalia perusahaan 

dan masalah administrasi umum perusahaan. Jumlah personil 

yang ada di departemen ini sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 

orang manajer, 1 orang asisten manajer, 1 orang staf dan 5 orang 

non staf. 

3. Jabatan Non Fungsional, yaitu Kontrol Intern yang dipimpin oleh 

seorang manajer setingkat dengan manajer departemen fungsional, 
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1. Calon lessee mengajukan surat permohonan kepada PT."X" dengan 

dilengkapi data perusahaan antara lain, Akte perusahaan, NPWP, SIUP, 

Laporan keuangan selama 3 tahun terakhir, fiusibility study atas 

proyek yang akan diajukan pembiayaannya 

2. Setelah permohonan dibaca dan di disposisi oleh Direksi perusahaan, 

maka manajer pemasaran dan kredit melimpahkan permohonan 

tersebut kepada salah seorang account manager untuk dilakukan 

pemrosesan atas kelayakan proposal yang diajukan calon lessee 

sesuai dengan sistem analisa yang sudah ada diperusahaan. 

3. Hasil analisa account manager berikut pendapat dan usul atas 

proposal tersebut diajukan kepada manajer pemasaran dan kredit untuk 

dilakukan penelitian ulang dan sekaligus juga memberikan pendapat dan 

usul atas proposal yang diajukan tersebut untuk diteruskan kepada 

Direksi perusahaan guna mendapatkan keputusan. 

4. Bagi proposal yang diputus oleh Direksi untuk di tolak maka departemen 

pemasaran dan kredit mempersiapkan mat penolakan untuk diteruskan 

kepada calon lessee yang bersangkutaa 
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5. Bagi proposal yang diputus oleh Direksi untuk disetujui maka 

departemen pemasaran dan kredit mempersiapkan swat penawaran 

(offering letter) guna diteruskan kepada calon lessee dan memberikan 

syarat kepada calon lessee dengan memberikan batas waktu selama 2 

minggu untuk menyatakan setuju atau tidak setuju dengan persyaratan 

yang tercantum di dalam offering letter tersebut. 

6.  Setelah offering letter disetujui oleh calon lessee maka departemen 

administmi lcredit mempersiapkan swat perjanjian bekerjasama dengan 

pihak notaris yang biasanya sudah ditunjuk oleh perusahaau PT."XW 

untuk ditanda tangani bersama antara calon lessee dengan perusahaau 

PT."XU selaku lessor. 
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Pembiayaan sewaguna usaha yang diberikan oleh perusahaan PT."XW 

kepada konsumen atau lessee dapat berbentuk rupiah dan dapat pula 

berbentuk US dollar. Pada prinsipnya metode penetapan harga atau tingkat 

suku bunga yang dilakukan perusahaan PT."XV untuk kedua jenis 

pembiayaan tersebut adalah sarna. Terdapat 3 (tiga) komponen biaya yang 

dijadikan dasar untuk mempertimbangkan penetapan .tingkat bunga sewa 

guna usaha (harga), yaitu : 

1. Cost of borrowing, yaitu tingkat bunga pinjaman yang harus dikeluarkan 

perusahaan sebagai salah satu sumber pendanaannya, dimana sebagian 

modal perusahaan bersumber dari hutang. 

2. Overhead Cost, yaitu biaya operasional yang dikeluarkan oleh 

perusahaan yang terdiri dari biaya umum dan biaya administrasi, 

termasuk didalamnya adalah biaya gaji karyawan. 

3. Marjin Keuntungan, yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan oleh 

perusahaan dalam penanaman investasinya pada sewa guna usaha atau 

disebut juga sebagai spread, yaitu suatu tingkat prosentase yang harus 

dapat diperoleh dari lessee sehubungan dengan pembiayaan yang 

diberikan. 
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Formula yang dipakai perusahaan sampai saat ini dalam 

menentukan tingkat suku bunga sewa guna usaha adalah sebagai berikut: 

P = COB' + OHC + SPREAD 

dimana : P = tingkat suku bunga 
COB = Cost of Borrowing 
OHC = Overhead Cost 

Spread = Tingkat keuntungan yang diharapkan 

Kebijaksanaan umum perusahaan dalam menentukan spread atau 

marjin keuntungan adalah sebesar 2,5%, sedangkan biaya overhead 

perusahaan dibebankan ke dalam tingkat bunga pinjaman sewa guna 

usaha adalah berkisar antara 1 - 1,5%. 

Setelah perusahaan mendapatkan perhitungan besarnya tingkat 

bunga yang haws dibebankan kepada konsumen, maka sebelum 

ditetapkan perusahaan juga melakukan perband&gan dengan tingkat 

bunga indushi yang berlaku di pasaran atau minimal di komparatifkan 

dengan tingkat bunga yang berlaku pada perusahaan sejenis, dengan 

maksud agar tingkat bunga yang akan ditetapkan tersebut dapat diterima 

oleh pasar dan perusahaan tidak kalah bersaing dengan perusahaan 

sejenis l a h y a  Alat yang digunakan untuk menstimulasi tingkat bunga 

tersebut adalah prosentase biaya overhead perusahaan dan spread 

(marjin keuntungan). 
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Kebijakan penetapan tingkat suku bunga tersebut bersifat 

floating dimana ditinjau ulang setiap 3 bulan sekali guna disesuaikan 

dengan tingkat bunga yang berlaku dipasaran. 

Sehubungan dengan cara perusahaan PT. " X ,  dalam menentukan 

tingkat bunga investasi sewa guna usaha, ternyata unsur resiko bisnis 

belum diperhitungkan oleh perusahaan. Dari informasi yang diterima, 

tidak dipertimbangkannya variabel resiko bisnis dalam menentukan 

tingkat bunga investasi sewa guna usaha, adalah disebabkan sulitnya 

melakukan identifikasi dan mengkuantifikasikan resiko bisnis tersebut. 

Dengan tidak dipertimbangkannya, resiko bisnis dalam penetapan tingkat 

bunga sewa guna usaha, maka implikasinya perlakuan tingkat bunga 

investasi tersebut sama untuk semua sektor ekonomi. Pada kenyataanya, 

tidak semua sektor ekonomi di dalam dunia usaha memiliki resiko yang 

sama. 

B. KINERJA DAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN 

Total aset perusahaan selama 3 tahun terakhir menunjukkan 

kecenderungan yang meningkat, dimana pada akhir tahun 1993 posisinya 

sebesar Rp.52,685 milyar, sedangkan pada akhir tahun 1996 meningkat 

menjadi Rp.418,816 milyar, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 794,94% 

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 264,98% per tahun. Selain oleh 

kenaikan modal disetor yang semula sebesar Rp.10 milyar pada tahun 1993 
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menjadi Rp.200 milyar pada tahun 1996, maka pertumbuhan aset tersebut 

juga berasal dari kenaikan kewajiban atau hutang perusahaan dari Rp.44,183 

milyar pada tahun 1993 menjadi Rp.204,806 milyar pada akhir tahun 1996. 

Dari aset sebesar Rp.418,816 milyar pada tahun 1996 tersebut, Rp.338,931 

milyar atau 80,92% merupakan aset produktif yang ditanamkan dalam 

investasi sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan 

penempatan jangka pendek 

Modal sendiri perusahaan pada tahun 1996 sebesar Rp.214,009 

milyar, meningkat 2517,45% dari tahun 1993. Peningkatan yang sangat pesat 

ini disebabkan oleh kenaikan modal disetor perusahaan dari Rp.10 milyar 

menjadi Rp.13 milyar pada tahun 1994, selanjutnya menjadi Rp.85 milyar 

pada tahun 1995 dan terakhir menjadi Rp.200 milyar pada tahun 1996, 

disamping itu adanya peningkatan pencapaian laba perusahaan selama 3 tahun 

terakhir. Peningkatan modal disetor tersebut memungktnkan perusahaan 

meningkatkan jumlah kewajiban yang kemudian di investasikan kembali 

tanpa memperburuk rasio modal sendiri terhadap kewajiban (debt to equity 

ratio) perusahaan. 

Dari sisi pendapatan, dapat dilihat bahwa pendapatan perusahaan 

tumbuh pesat selama tahun 1993 - 1996. Jika pada tahun 1993 perusahaan 

meraih pendapatan sebesar Rp.4,335 milyar, maka pada tahun 1994 

meningkat menjadi Rp.9,879 milyar, pada tahun 1995 meningkat lagi 

menjadi Rp.28,323 milyar dan terakhir pada tahun 1996 meningkat menjadi 
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Rp.53,382 milyar atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 410,47% per 

tahun. Sewa guna usaha merupakan tulang punggung pendapatan perusahaan 

dimana pada tahun 1996 dari bidang sewa guna usaha perusahaan meraup 

pendapatan sebesar Rp.42,867 milyar atau meningkat sebesar 1066,87% 

bila dibandingkan dengan pendapatan sewa guna usaha pada tahun 1993 

sebesar Rp.4,018 milyar. Jika dibandingkan terhadap total pendapatan tahun 

1996 sebesar Rp.53,382 milyar, berarti porsi pendapatan perusahaan dari 

sektor sewa guna usaha mencapai 80,30%. 

Dari sisi biaya atau beban usaha, total biaya pada tahun 1996 mencapai 

Rp.35,779 milyar, meningkat 1 135,48% jika dibandingkan dengan tahun 1993 

sebesar Rp.3,151 milyar. Kenaikan biaya cukup proporsional terhadap 

kenailcan pendapatan perusahaan, bahkan ada kecenderungan perusahaan 

makin efisien, seperti tercermin dalam rasio biaya terhadap pendapatan 

perusahaan pada tahun 1996 turun menjadi 67,02% dari 72,69% pada tahun 

1993. Biaya terbesar perusahaan adalah beban pembiayaan atau biaya bunga 

yang pada tahun 1996 mencapai Rp.3 1,342 milyar, meningkat 1564,75% 

dari tahun 1993 sebesar Rp.2,003 milyar, sebagai konsekuensi dari 

pertumbuhan hutang perusahaan Porsi biaya bunga terhadap total biaya juga 

meningkat dari 63,56% pada tahun 1993 menjadi 87,59% pada tahun 1996. 

Namun keadaan sebalilcnya terhadap biaya umum dan administrasi 

perusahaan di tahun 1996 jumlah secara absolut memang meningkat 

386,49% yaitu dari Rp.1,148 milyar pada tahun 1993 menjadi Rp.4,437 milyar 
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pada tahun 1996, tetapi dilihat dari segi pendapatan, maka biaya tersebut 

turun dari 26,48% padatahun 1993 menjadi sebesar 8,31% pada tahun 1996. 

Laba usaha perusahaan pada tahun 1996 mencapai Rp.10,566 

milyar, meningkat 583,68% dari tahun 1993 sebesar Rp.l,544 milyar. 

Peningkatan yang cukup pesat ini terjadi pada tahun 1994-1995 sebesar 

312,30% clan pada tahun 1995-1996 sebesar 64,01%. Namun kenaikan laba 

perusahaan tersebut belum berhasil memperbaiki rasio laba usaha terhadap 

pendapatan perusahaan dari 35,61% pada tahun 1993, turun menjadi 

15,80% pada tahun 1994, kemudian meningkat menjadi 22,72% pada tahun 

1995 clan terakhir turun kembali menjadi 19,79% pada tahun 1996. P e n m a n  

marjin laba usaha ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya bunga 

yang cukup tinggi sebagai konsekuensi dari makin membesarnya 

hutanglpinjaman perusahaan. 

Kinerja keuangan yang telah dicapai oleh PT. " X ,  tersebut di atas, jika 

dibandingkan dengan kinerja keuangan rata-rata industri disajikan pada 

Lampiran. 6 

Berdasarkan perbandingan kinerja keuangan tersebut, dapat dijelaskan 

bahwa: 

1. Tingkat profitabiitas PT."X secara umum dinilai baik, dimana EAT dan 

ROA pada tahun 1996 berada diatas kinerja rata-rata industri tahun 1994, 

kecuali ROE dan asset turn over. Rendahnya ROE dan asset turn over 

tersebut disebabkan pertumbuhan modal sendiri yang sangat besar 
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terutama pada tahun 1995 dan 1996 dimana adanya perubahan dan 

peningkatan modal disetor yang dilakukan oleh pemegang saham sejalan 

dengan pesatnya pertumbuhan aset sebagai konsekuensi dari ekspansi 

perusahaan. 

2. Dari sisifinancial leverage, kondisi PT."X" jauh lebih baik dibandingkan 

dengan rata-rata industri tahun 1994, bahkan sejak tahun 1993 sampai 

1996 terdapat kecenderungan yang semakin membaik sebagai akibat dari 

rasio pertumbuhan hutang perusahaan dapat ditekan lebih rendah 

dibandingkan rasio pertumbuhan modal maupun rasio pertumbuhan aset 

perusahaan. Kebijakan ini sangat menguntungkan terhadap peningkatan 

efisiensi perusahaan. 

3. Selanjutnya dari segi liquidity, posisi PT."X" berada diatas kinerja rata- 

rata industri, kondisi ini terjadi diisebabkan adanya kebijakan penempatan 

dana perusahaan yang tidak terpakai, dimana untuk dana pinjaman yang 

ditarik perusahaan clan belum dapat disalurkan seluruhnya maka dilakukan 

penempatan jangka pendek dengan tujuan agar tidak terjadi i de  money 

dan sekaligus juga dapat menekan biaya perusahaan. 
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C. STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN 

Untuk membiayai investasi sewa guna usaha yang dilakukan, selain 

modal sendiri selama ini perusahaan juga menggunakan dana pinjaman baik 

berbentuk pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang Dasar 

pertimbangan adanya sumber modal yang berasal dari pinjaman adalah 

terbatasnya modal sendiri yang dimiliki dan disamping itu sebagai perusahaan 

yang relatif baru, kemampuan perusahaan untuk memupuk modal dari laba 

usaha juga masih terbatas. Namun dilain pihak pembiayaan sewa gua usaha 

terus berkembang dan meningkat sehingga untuk memenuhi sumber modalnya, 

perusahaan membutuhkan pinjaman dari luar. 

Dari datalaporan keuangan perusahaan PT."XU tahun 1993 - 1996 

terlihat bahwa struktur modal perusahaan sangat bervariasi, dimana pada 

tahun 1993 dan 1994 sumber modal yang berasal dari pinjaman didominasi 

oleh pinjaman jangka pendek, bahkan tidak terdapat adanya pinjaman jangka 

panjang Di sisi lain, terlihat modal disetor perusahaan terjadi peningkatan dari 

Rp.10 milyar pada tahun 1993 menjadi Rp.13 milyar pada tahun 1994 

sedangkan saldo laba sebagai komponen sumber modal sendiri masih 

tercatat negatif oleh karena perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya 

mengalami kerugian cukup besar. 

Pada saat itu perusahaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 

pinjaman jangka panjang oleh karena kondisi keuangan perusahaan PT."XV 

dinilai pihak lender atau investor kurang sehat sehingga tidak mendukung 
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untuk diberikan pinjaman jangka panjang, dalam arti bahwa pemberian 

pinjaman jangka panjang memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan 

dengan pinjaman jangka pendek Aikbatnya untuk memenuhi sumber modalnya 

pihak manajemen perusahaan PT.X mencari dan mendapatkan dana dari 

pinjaman jangka pendek 

Selanjutnya pada tahun 1995 kondisi keuangan perusahaan PT."XV mulai 

menunjukkan kondisi yang semakin membaik, ha1 ini ditandai dengan adanya 

penciptaan keuntungan yang mampu menutup saldo laba yang negatif tahun 

sebelumnya Dengan kondisi keuangan yang membaik tersebut temyata pihak 

lender atau investor sudah mulai memberikan kepercayaan kepada manajemen 

PT."XW untuk memberikan pinjaman jangka panjang, sehingga pada akhir 

tahun 1995 struktur modal perusahaan PT."X sudah menunjukkan adanya 

pinjaman jangka panjang sebesar Rp.71.160 juta, sehingga struktur modal 

perusahaan menunjukkan kondisi membaik bila dikaitkan dengan investasi 

yang ditanam pada sewa guna usaha. 

Pada tahun 1996, pihakmanajemen perusahaan PT."X" tampaknya terus 

berusaha memperkecil resiko pembelanjaan perusahaannya dimana justru 

terjadi kondisi yang sebaliknya, perusahaan tidak lagi memiliki pinjaman 

jangka pendek dalam pemenuhan sumber modalnya, bahkan pinjaman 

jangkapanjang meningkat cukup besar menjadi Rp. 189.012 juta. Disisi lain 

pemilik saham perusahaan tampaknya juga menyadari atas per- kernbangan 

dan prestasi yang dicapai oleh manajemen PT."XU dan pada akhir tahun 1996 
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modal disetor perusahaan ditingkatkan jumlahnya dari Rp.85 milyar menjadi 

Rp.200 milyar. Dengan demikian posisi modal sendiri perusahaan PT."XU 

semakin baik karena ternyata pada tahun yang sama perusahaan PT."XW telah 

mampu mencatat keuntungan cukup besar. 

1. Modal Luar (Pinjaman) 

Pemerintah telah mengatur dalam swat keputusan Menteri 

Keuangan No.606/KMK.017/1995 tanggal 19 Desember 1995, bahwa 

dalam memenuhi sumber dana untuk pembiayaan barang-barang modal 

yang diberikan, maka perusahaan pembiayaan diperkenankan menerima 

pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jumlah pinjaman 

bagi setiap perusahaan pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya 15 (lima 

belas) kali jumlah modal sendiri perusahaan pembiayaan dan jumlah 

pinjaman luar negeri ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali 

jumlah modal sendiri. 

Pada tahun 1993, PT."X memperoleh pinjaman yang seluruhnya 

bersumber dari dalam negeri, dalam bentuk mata uang US dollar, yaitu 

sebesar US$ 20 juta ekuivalen Rp.42.285 juta melalui PT.Bank D di 

Jakarta, jenis pinjaman adalah pinjaman jangka pendek Pengambilan 

pinjaman dengan mata uang US dollar tersebut didasarkan pada 

pertimbangan bahwa sebagian besar pembiayaan sewa guna usaha yang 

diberikan pada saat tersebut juga dalam mata uang US dollar. Kebijakan 
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tersebut sangat tepat dilakukan dan dapat menghindarkan perusahaan 

dalam membayar premi swap. Pembayaran premi swap terjadi apabila 

PT."X memberikan pembiayaan sewa guna usaha dalam bentuk rupiah, 

sedangkan pinjaman yang diperoleh dalam bentuk US dollar (valuta asing). 

Untuk menghindari terjadinya transaksi swap maka PT.'X" berupaya 

menyelaraskan (matching) mata uang yang sama antara pinjaman dengan 

pembiayaan yang diberikan. Sampai saat ini perusahaan menerima 

pinjaman dalam mata uang asing hanya dalam bentuk US dollar. 

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa mata uang US 

dollar dianggap paling stabil. 

Pada tahun 1994, PT."X masih mengandalkan seluruh 

pinjamannya dari dalam negeri, namun terjadi peningkatan jumlah 

pinjaman menjadi sebesar Rp.82.135 juta yang terdiri dari pinjaman dalam 

matauang rupiah sebesar Rp.13.000 juta dan dalam mata uang US dollar 

sebesar US$31.425 ribu, jenis pinjaman seluruhnya merupakan pinjaman 

jangka pendek, akan tetapi sumber perolehannya sudah menyebar dari 

beberapa lender. Kebijakan perusahaan melakukan penyebaran terhadap 

beberapa lender tersebut dimaksudkan untuk dapat mengurangi resiko 

terhadap PT."X" atas kemungkinan tidak diperpanjangnya pinjaman oleh 

pihak lender dan adanya pembatasan pemberian pinjaman dari pihak 

lender sendiri.. 

Selanjutnya pada tahun 1995, manajemen perusahaan mulai 
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mengambil kebijakan struktur pinjaman yang bervariasi, yaitu disamping 

pinjaman jangka pendek yang jumlahnya terus meningkat menjadi 

Rp. 126.805 juta, perusahaan juga memanfaatkan pinjaman jangka panjang 

sebesar Rp.71.160 juta, sebagai tahapan upaya manajemen untuk 

mengurangi resiko pembelanjaan. Rincian pinjaman tersebut adalah 

pinjaman jangka pendek yang terdiri dari pinjaman dengan mata uang 

rupiah sebesar Rp.52.377 juta dan dalam mata uang US dollar sebesar US$ 

32.247 ribu, sedangkan pinjaman jangka panjang dengan mata uang rupiah 

sebesar Rp.25.000 juta dan dengan mata uang US dollar sebesar US$ 

20.000 ribu yang berasal dari pinjaman luar negeri melalui IB-Singapore. 

Kemudian pada tahun 1996 upaya manajemen PT."X" dalam 

mengelola pembelanjaan keuangannya tampak semakin berhasil, ha1 ini 

diindikasikan dengan dimana sumber modal yang berasal dari pinjaman 

seluruhnya merupakan pinjaman jangka panjang dan tidak ada lagi 

pinjaman jangka pendek Dari jumlah pinjaman jangka panjang sebesar 

Rp.189.022 juta tersebut terdiri dari pinjaman melalui pasar uang dalam 

negeri sebesar Rp.46.042 juta dan pinjaman dari luar negeri sebesar US$ 

60.000 ribu melalui pasar uang di Singapore. Kebijakan yang ditempuh 

oleh manajemen PT."X tersebut cukup menguntungkan operasi 

perusahaan, karena hampir seluruh pembiayaan yang disalurkan adalah 

bersifat jangka panjang. 
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2. Modal Sendiri 

Modal sendiri terdiri dari modal yang disetor oleh pemilik saham 

perusahaan dan saldo laba atau sisa laba yang ditahan untuk penggunaan 

operasi. Selma 4 tahun terakhir (1993-1996) modal disetor PT."X 

mengalami tiga kali perubahan dan peningkatan, masing-masing pada 

tahun 1994 ditingkatkan dari Rp.10 milyar menjadi Rp.13 milyar, tahun 

1995 ditingkatkan lagi menjadi Rp.85 milyar dan terakhir pada tahun 1996 

meningkat menjadi Rp.200 milyar. Peningkatan modal disetor yang 

dilakukan pemilik saham perusahaan dilakukan sejalan dengan 

perkembangan aktivitas usaha PT."X, dimana sewa guna usaha yang 

merupakan kegiatan utama perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 

78,36% pada tahun 1993-1994,156,17% pada tahun 1994-1995 dan pada 

tahun 1995-1996 tumbuh sebesar 46,41%. 

Dilain pihak modal sendiri yang bersumber dari laba yang ditahan 

juga terjadi peningkatan, yaitu pada tahun 1993 dan 1994 saldo laba masih 

tercatat negatif sebagai akibat adanya kerugian yang terjadi pada tahun 

sebelumnya, namun berkat prestasi yang dicapai perusahaan maka pada 

tahun 1995 dan 1996 saldo laba tersebut menunjukkan angka yang positif, 

bahkan mampu meningkat dalam jumlah yang cukup besar. 

http://www.mb.ipb.ac.id



Hasil dan Pembahasan 

D. STRUKTUR MODAL OPTIMUM 

Struktur modal yang optimum akan tercapai, jika terdapat keseimbangan 

yang optimal antara sumber dana yang berasal dari hutang (pinjaman) dan 

sumber dana yang berasal dari modal sendiri. Untuk mencapai keseimbangan 

tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, pertama, pendekatan 

struktur linansial konse~atif, yaitu mendasarkan pada prinsip hati-hati dalam 

mencari struktur modal yang optimal. Dengan pendekatan ini, menghendaki 

agar perusahaan tidak mempunyai hutang (piinjaman) yang lebih besar dari 

pada modal sendiri atau dengan kata lain debt ratio tidak lebih besar dari 50 %, 

artinya, modal yang dijamin (pinjaman) tidak lebih besar dari modal yang 

menjadi jaminannya (modal sendiri). Kedua, pendekatan dengan konsep cost 

of capital, yaitu suatu pendekatan yang mengusahakan dimilikinya struktur 

modal yang optimum, dalam arti struktur modal yang dapat meminimumkan 

biaya penggunaan modal rata-rata (avarage cost of capital). Besar kecilnya 

avarage cos of capital sangat tergantung pada proporsi masing-masing sumber 

dana beserta biaya dari masing-masing komponen sumber dana tersebut, 

Pendekatan dengan struktur finansial konse~atif dalam mencari struktur 

modal optimal, dinilai kurang tepat untuk diterapkan pada PT."X", oleh karena 

pendekatan tersebut l e b i  menekankan unsur keamanan, sehingga dengan 

pendekatan ini perusahaan belum dapat dipastikan akan mendapatkan kinerja 

atau keuntungan maksimal. Sedangkan, pendekatan dengan konsep cost of 

capital lebih realistis, karena dengan pendekatan ini dapat dilakukan 
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perhitungan biaya penggunaan modal rata-rata yang minimum, sehingga akan 

memberikan keuntungan maksimum. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 

struktur modal ymg optimum pada PT.'X', dilakukan pendekatan konsep Cost 

of Capital dengan cara simulasi. 

Dari hasil simulasi pada Lampiran. 9, menunjukkan bahwa biaya modal 

atau tingkat suku bunga sangat mempengamhi pencapaian struktur modal yang 

optimum. Struktur modal optimum akan tercapai jika perusahaan 

memaksiiumkan penggunaan modal yang berasal dari komponen sumber dana 

dengan biaya modal yang lebih rendah. Pada saat ini, komponen hutang di 

perusahaan PT. 'X', tergolong sumber dana yang biaya modalnya lebih rendah 

dari komponen sumber dana lainnya, oleh karena itu manajemen perusahaan 

PT. " X  sebaiknya memaksimumkan penggunaan hutang. Biaya riil dari 

penggunaan modal yang bersumber dari hutang tidak sama dengan tingkat 

bunga yang ditetapkan dalam kontrak (contractual interest), karena biaya 

modal yang berasal dari hutang tersebut akan mengurangi beban pajak. Oleh 

karena itu, biaya riil dari hutang adalah tingkat suku bunga pinjaman dikurangi 

beban pajak. 

Pada kenyataannya, kemampuan perusahaan untuk menyediakan modal 

sendiri terbatas, karena terdapat keterbatasan setoran modal dari pemilik 

(owner) dan keterbatasan kemampuan pemumpukan modal yang bersumber 

dari laba ditahan (retained earning). Dengan ada keterbatasan tersebut, maka 

perusahaan hams memaksimumkan penggunaan sumber-sumber modal dari 
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pinjaman dengan biaya modal yang terendah. 

Dikaitkan dengan kebijakan manajemen PT. "X" dalam menentukan 

stcuktur modal tahun 1993-1996 dapat disimpulkan bahwa kebijakan struktur 

modal pada tahun 1993, mencapai kondisi yang lebih optimum dibandingkan 

dengan kondisi tahun 1996. Hal ini diindikasikan oleh proporsi pinjaman pada 

tahun 1993 (83,86%) lebih besar dari proporsi pinjaman pada tahun 1996 

(48,90%). Pada kenyataannya, kebijakan manajemen PT. "X" dalam 

menentukan struktur modal, terdapat kecenderungan peningkatan proporsi 

modal sendiri, yaitu dari 16,14% pada tahun 1993 menjadi 5 1,10% pada tahun 

1996. Menurut penjelasan manajemen PT. 'X', kebijakan tersebut dilakukan 

karena konsekuensi dari ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan menuntut 

sumber dana yang lebih besar, sedangkan untuk mendapatkan sumber dana 

yang berasal dari pinjaman guna pembiayaan ekspansi tersebut relatif lebih 

sulit dan diperlukan waktu yang lebih lama. 
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A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan terhadap kebijakan struktur 

modal PT."X" sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pihak manajemen dalam 

menentukan struktur modal adalah sebagai berikut : 

a Dasar pertimbangan adanya sumber modal yang berasal dari 

pinjaman adalah terbatasnya modal sendiri yang dimiliki. Hal ini 

terjadi karena keterbatasan kemampuan pemilik (owners) untuk 

menyetorkan modal dan sebagai perusahaan yang relatif baru, 

kemampuan memupuk modal dari laba usaha juga masih terbatas. 

b. Pergeseran struktur pinjaman dari jangka pendek ke jangka panjang, 

didasarkan atas upaya pihak manajemen untuk memperkecil resiko 

pembelanjaan, oleh karena hampir seluruh pembiayaan sewa guna 

usaha yang disalurkan bersifat jangka panjang, sehingga terjadi 

kesesuain (match) antara sumber dana dengan penggunaan dana. 
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2. Kinerja keuangan PT."X" untuk tahun 1993-1996 secara umum berada 

diatas kinerja keuangan rata-rata industri sewa guna usaha di Indonesia, 

terutama tercermin pada rasio profitabilitas, leverage dan likuiditas. 

Kondisi kinerja ini menuntut pihak manajemen perusahaan untuk dapat 

mempertahankan dan bahkan meningkatkannya dimasa mendatang agar 

PT."X tetap dapat bersaing di industri tersebut. 

3. Dari hasil simulasi terhadap struktur modal, dapat disimpulkan bahwa 

tingkat suku bunga atau biaya modal merupakan variabel yang sangat 

mempengaruhi kebijakan penentuan struktur modal optimum. Pada saat 

ini, biayamodal yang bcrasal dari pinjaman lebih rendah dari biaya modal 

sendiri. Dengan demikian struktur modal PT. "X" pada tahun 1993 lebih 

optimum dibandingkan dengan struktur modal pada tahun 1996, karena 

proporsi pinjaman pada tahun 1993 lebih besar dibandingkan tahun 1996. 

Dalam rangka mencapai struktur modal yang optimum, maka 

langkah yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen PT. " X  adalah 

sebagai berikut : 

a Memaksimumkan penggunaan modal yang bersumber dari 

pinjaman. 

b. Memaksiumkan penggunan modal yang bersumber dari pinjaman 

dengan biaya modal yang paling rendah. 
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B. SARAN 

1. Kebijakan perusahaan dalam penetapan hgkat  bunga investasi sewa guna 

usaha belum mempertimbangkan variabel resiko bisnis. Sebaiknya 

perusahaan dapat mengkuantifikasikan resiko bisnis tersebut kedalam 

perhitungan tingkat bunga investasi. Kuantifikasi resiko bisnis dapat 

didasarkan kepada data pengalaman masa lalu kontrak sewa guna usaha, 

baik sektor bisnis yang termasuk klasifikasi lancar, diragukan maupun 

klasifikasi macet. Dari data tersebut dapat diklasifikasikan tingkat resiko 

dari setiap sektor ekonomi yang dibiayai oleh PT."X. 

2. Untuk dapat mengentahui kontribusi pendapatan masing-masing sektor 

ekonomi atas kontrak sewa guna usaha, sebaiknya perusahaan membuat 

rekening pendapatan yang terpisah untuk setiap sektor ekonomi yang 

dibiayai. 

3. Dalam ran& mencapai shuktur modal yang optimum, maka perusahaan 

disarankan untuk : 

a Memanfaatkan sumber modal dengan biaya modal yang terendah 

secara maksimal. 
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b. Menentukan shuktur modal dengan komposisi antara pinjaman 

dengan modal sendiri yang dapat menghasilkan biaya penggunaan 

modal rata-rata tertimbang yang paling kecil. 
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Lampiran 2. lnvestasi Sewa Guna Usaha PT.'X' Menurut SeMor Ekonomi Tahun 1993 - 1996 
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Lampiran 4. Rugi I Laba PT."Xn Tahun 1993- 1996 1 
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0.84 
0.65 
3,51 
3,43 
0,82 
4,51 
131 
0.78 
1,23 
0,03 
1.23 
2.13 

877 

22,55 
7.85 

19,36 
5,52 

22,31 
15.86 
22,21 
28.69 
18.85 
9.70 
3.71 

14,OO 
7,28 
1.99 

14.70 
12.22 
830 

12,16 
0,66 

18,90 
21,68 

3.27 

14,77 
17,85 
10.91 
12.95 
13.35 
6.87 

15,52 
10.17 
13.21 
7,60 

10,81 
16,58 
14,45 
5,50 

68,17 
13,70 
15.16 
13,33 
7,18 

15,12 
1436 

3-85 1 
I 

96 
. 91 

89 
89 
90 
92 
93 
95 
87 
91 
83 
75 
53 
59 
69 
89 
91 
90 
95 
94 
90 

2.127 
1.006 

788 
835 
893 

1.115 
1.322 
1.778 

655 
1.049 

474 
299 
112 
143 
226 
830 
960 
889 

1.983 
1.439 

917 

3,88 
0.92 
056 
0,63 
0.79 

29.40 
0.19 

16.41 
1,20 
$14 
0.89 
1,89 
1,76 
0.43 

1335 
0.22 
0.27 
3.33 
2,05 
Lo4 
0.23 

4.06 
1.01 
0.63 
0.71 
0.88 

32.04 
0.21 

17.34 
1.38 
0.16 
1 .w 
2.52 
3.32 
0.73 

19.55 
0.25 
0.30 
3.71 
2.16 
1.12 
0,25 
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B. T&un 1995 

PT-PI BANK 

I I I :  

- - 

RP I US$ 
-1 

TOTAL MODAL ?Kn'AL MODU 1 
I I I I 

% l H D  BMYA lllMIAli %THD BMYA 
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Hutang 

Modal Sendiri 

40 

60 

1330 % 

5.75 % 

7.26 % 

13,Ol % 

11,49 

14,50 

Biaya Modal rata-rata 
tertimbang 

4,60 % 

8,70 % 

Hutang 

Modal Sendiri 

Biaya Modal rata-rata 
tertimbang - 

50 

50 

11,49 

14,50 
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