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AKUNTANSI UNTUK
SEWA-GUNA-USAHA (LEASING)

 

 Leasing atau sewa-guna-usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan 
perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan 
oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-
pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut 
untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang 
jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. 
Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal 
dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi, yang dapat 
diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak lessor. 
 Melalui pembiayaan leasing perusahaan dapat memperoleh barang-barang 
modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda 
jika kita mengajukan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta 
jaminan yang besar. Bagi perusahaan yang modalnya kurang atau menengah, 
dengan melakukan perjanjian leasing akan dapat membantu perusahaan dalam 
menjalankan roda kegiatannya. Setelah jangka leasing selesai, perusahaan 



115

dapat membeli barang modal yang bersangkutan. Perusahaan yang memerlukan 
sebagian barang modal tertentu dalam suatu proses produksi secara tiba-tiba, 
tetapi tidak mempunyai dana tunai yang cukup, dapat mengadakan perjanjian 
leasing untuk mengatasinya. Dengan melakukan leasing akan lebih menghemat 
biaya dalam hal pengeluaran dana dibanding dengan membeli secara tunai.
 Di Indonesia leasing baru dikenal melalui surat keputusan bersama Menteri 
Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan No.KEP-122/
MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 
1974 tentang perizinan usaha leasing. Sejalan dengan perkembangan waktu dan 
perekonomian Indonesia permasalahan yang melibatkan leasing semakin banyak 
dan kompleks. Mulai dari jenis leasing yang paling sederhana sampai yang 
rumit. Perbedaan jenis leasing menyebabkan perbedaan dalam pengungkapan 
laporan keuangan, perlakuan pajak dan akibatnya pada pajak penghasilan 
badan akhir tahun. Capital lease dan operating lease sama-sama dikenakan 
pajak pertambahan nilai, sedangkan untuk operating lease disamping dikenakan 
pajak pertambahan nilai juga dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 
23, hal ini karena diperlakukan sebagai sewa menyewa biasa. Biaya-biaya yang 
berkaitan dengan transaksi lease dianggap sebagai biaya usaha bagi pihak 
lessee.

Terminologi (Glosari)

 Dalam transaksi leasing, terdapat istilah-istilah yang berbeda dengan istilah 
yang dipakai pada industri lainnya. Beberapa istilah itu yang perlu dikenal untuk 
memahami transaksi leasing adalah:
Lease : Suatu kontrak sewa atas penggunaan harta untuk suatu periode 

tertentu dengan sewa tertentu.
Lessee :  Pemakai aktiva yang akan di lease. Perusahaan atau perorangan 

yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak 
perusahaan leasing.

Lessor  : Pemilik dari aktiva yang akan di lease.
Lease term : Jangka waktu lease yang tetap dan tidak dapat dibatalkan, 

termasuk:
a. Periode yang mencakup hak opsi untuk memperbarui kontrak 

leasing.
b. Periode yang mencakup digunakannya hak opsi untuk 

membeli aktiva yang dilease.
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c. Periode di mana lessor mempunyai hak untuk memperbarui 
atau memperpanjang masa lease.

d. Periode di mana denda dikenakan bagi lessee atas 
kegagalannya untuk memperbarui lease dan jumlah denda 
tersebut dijamin pada permulaan lease.

e. Periode yang mencakup hak opsi pembaruan yang biasa 
yaitu diberikan jaminan oleh lessee atas utang lessor yang 
mungkin terjadi.

Residual Value :  Nilai leased asset yang diperkirakan dapat direalisasi 
pada akhir periode sewa.

Security Deposit (SD) :  Jaminan kas yang diminta lessor dari sewa lessee 
untuk menjamin pembayaran sewa atau kewajiban 
sewa lainnya.

Pengertian Leasing
 Secara umum leasing artinya Equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan/
barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian leasing menurut surat 
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri 
Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, 
dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah: ”Setiap kegiatan 
pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk 
digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan 
pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi 
perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan 
atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah 
disepakati bersama”.
 Equipment Leasing Association di London memberikan defi nisi leasing 
sebagai berikut: “Leasing adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk 
menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lessee. 
Hak pemilikan barang modal tersebut ada pada lessor sedangkan lessee hanya 
menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa 
yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu”.

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pada prinsipnya pengertian 
leasing terdiri dari beberapa elemen di bawah ini:
1. Pembiayaan perusahaan
2. Penyediaan barang-barang modal
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3. Jangka waktu tertentu
4. Pembayaran secara berkala
5. Adanya hak pilih (option right)
6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama
7. Adanya pihak lessor
8. Adanya pihak lessee

Keuntungan Leasing
 Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana 
dalam prosedur dan pelaksanaannya dan oleh karena itu leasing yang digunakan 
sebagai pembayaran alternatif tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif 
sumber pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan, maka leasing 
didukung oleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut:
1. Fleksibel, artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

perusahaan yaitu besarnya pembayaran atau periode lease dapat diatur 
sedemikian rupa sesuai dengan kondisi perusahaan.

2. Tidak diperlukan jaminan, karena hak kepemilikan sah atas aktiva yang di 
lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang 
dihasilkan oleh aktiva yang dilease sudah merupakan jaminan bagi lease 
itu sendiri.

3. Capital saving, yaitu tidak menyediakan dana yang besar, maksimum hanya 
menyediakan down payment yang jumlahnya dalam kebiasaan lease tidak 
terlalu besar, jadi dalam hal ini bisa dikatakan menjadi suatu penghematan 
modal bagi lessee, yaitu lessee dapat menggunakan modal yang tersedia 
untuk keperluan lain. Karena leasing umumnya membiayai 100% barang 
modal yang dibutuhkan.

4. Cepat dalam pelayanan, artinya secara prosedur leasing lebih sederhana 
dan relatif lebih cepat dalam realisasi pembiayaan bila dibandingkan dengan 
kredit investasi bank, jadi tanpa prosedur yang rumit dan hal itu memberikan 
kemudahan bagi para pengusaha untuk memperoleh mesin-mesin dan 
peralatan yang mutakhir untuk memungkinkan dibukanya suatu bidang 
usaha produksi yang baru atau untuk memodernisasi perusahaan.

5. Pembayaran angsuran lease diperlakukan sebagai biaya operasional, artinya 
pembayaran lease langsung dihitung sebagai biaya dalam penentuan laba 
rugi perusahaan, jadi pembayarannya dihitung dari pendapatan sebelum 
pajak, bukan dari laba yang terkena pajak.
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6. Sebagai pelindung terhadap infl asi, artinya terhindar dari risiko penurunan 
nilai uang yang disebabkan oleh infl asi, yaitu lessee sampai kapan pun tetap 
membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajibannya.

7. Adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa lease.
8. Adanya kepastian hukum, artinya suatu perjanjian leasing tidak dapat 

dibatalkan dalam keadaan keuangan umum yang sangat sulit, sehingga 
dalam keadaan keuangan atau moneter yang sesulit apa pun perjanjian 
leasing tetap berlaku.

9. Terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva 
bagi suatu perusahaan, terutama perusahaan ekonomi lemah, untuk dapat 
memodernisasi pabriknya.

Klasifi kasi Leasing
 Secara umum jenis-jenis leasing bisa dibedakan menjadi beberapa kelompok 
sebagai berikut.
1. Capital Lease

 Perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga 
keuangan. Lessee yang akan membutuhkan suatu barang modal 
menentukan sendiri jenis serta spesifi kasi dari barang yang dibutuhkan. 
Lessee juga mengadakan negoisasi langsung dengan supplier mengenai 
harga, syarat-syarat perawatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan 
pengoperasian barang tersebut.
 Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut 
kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada lessee. 
Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut lessee akan 
membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang yang berupa rental 
untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.
 Jumlah rental ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang 
dibayar oleh lessor ditambah faktor bunga serta keuntungan pihak lessor. 
Selanjutnya capital atau fi nance lease masih bisa dibedakan menjadi dua 
yaitu:
a. Direct fi nance lease

 Transaksi ini terjadi jika lessee sebelumnya belum pernah memiliki 
barang yang dijadikan objek lease. Secara sederhana bisa dikatakan 
bahwa lessor membeli suatu barang atas permintaan lessee dan akan 
dipergunakan oleh lessee.
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b. Sale and lease back
 Sesuai dengan namanya, dalam transaksi ini lessee menjual 
barang yang telah dimilikinya kepada lessor. Atas barang yang sama ini 
kemudian dilakukan suatu kontrak leasing antara lessee dengan lessor. 
Dengan memperhatikan mekanisme ini, maka perjanjian ini memiliki 
tujuan yang berbeda dibandingkan dengan direct fi nance lease. Di sini 
lessee memerlukan cash yang bisa dipergunakan untuk tambahan modal 
kerja atau untuk kepentingan lainnya. Bisa dikatakan bahwa dengan 
sistem sale and lease back memungkinkan lessor memberikan dana 
untuk keperluan apa saja kepada kliennya dan tentu saja dana yang 
dibutuhkan sesuai dengan nilai objek barang lease.

2. Operating Lease
 Pada operating lease, lessor membeli barang dan kemudian menyewakan 
kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktik lessee membayar 
rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta 
biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor.
 Di dalam menentukan besarnya pembayaran lease, lessor tidak 
memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa lease berakhir 
diharapkan harga barang tersebut  masih cukup tinggi. Di sini jelas tidak 
ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi lessee.

3. Sales type lease (Lease Penjualan)
 Lease penjualan biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang 
menjual lease barang hasil produksinya. Dalam kontrak penjualan lease 
diakui dua macam pendapatan yaitu pendapatan penjualan barang dan 
pendapatan bunga atas jasa pembelanjaan selama jangka waktu lease.

4. Leverage Lease
 Pada leasing ini dilibatkan pihak ketiga yang disebut credit provider. 
Lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga 
barang melainkan hanya antara 20% hingga 40%. Kemudian sisa dari harga 
barang tersebut akan dibiayai oleh credit provider.

5. Cross Border Lease
 Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang 
dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian antara 
lessor dan lessee terletak pada dua negara yang berbeda. Barang-barang 
atau peralatan yang ditransaksikan dalam cross border lease meliputi nilai 
jutaan dollar Amerika Serikat. Seperti Pesawat terbang bermesin jet dari 
Pabrikan Boeing dan Airbus.
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Berikut ini adalah klasifi kasi leasing oleh lessee.

(Tunggal, 1994: 27)

Perbedaan Antara Perjanjian Leasing dengan Perjanjian
lainnya

1. Perjanjian Sewa-Menyewa
 Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (pasal 1548 sampai dengan 1600). Menurut pasal 1548 pada 
pokoknya perjanjian sewa-menyewa adalah:
a. Pihak yang menyewakan wajib menyediakan barang bagi pihak yang 

menyewa untuk dapat dinikmati kegunaannya oleh penyewa.
b. Penyewa membayar imbalan jasa kepada pihak yang menyewakan.
 Sepintas lalu perjanjian sewa-menyewa mirip dengan unsur-unsur 
dalam perjanjian lease, tetapi apabila ditelaah dan diteliti lebih lanjut maka 
kedua perjanjian ini tidak sama, khususnya mengenai capital lease. Pokok 
perbedaannya adalah sebagai berikut:
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LEASE  MENGANDUNG HAK 
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OPERATING 
LEASE CAPITAL 

LEASE 



121

Perbedaan Leasing dengan Sewa Menyewa

No. Capital Lease Sewa-Menyewa

1. Merupakan suatu metode  Bukan merupakan suatu metode
 pembiayaan. pembiayaan.

2. Lessor adalah badan penyedia  Yang menyewakan barang dapat
 dana dan lessor pemilik barang  menjadi pemilik, tetapi dapat juga
 yang di lease. bukan.

3. Objek leasing berupa barang  Objek sewa menyewa tidak
 modal. selalu barang modal.

4. Risiko yang terjadi seluruhnya  Risiko yang terjadi pada sewa-
 ditanggung lessee. menyewa ditanggung pihak 
  pemberi sewa.

5. Imbalan jasa yang diterima lessor  Imbalan jasa yang diterima oleh
 adalah berupa tebusan berkala  yang menyewakan barang
 harga perolehan barang. berupa uang sewa.

6. Jangka waktu leasing ditentukan  Jangka waktu sewa-menyewa
 dalam perjanjian leasing selama  tidak ditentukan. Tergantung
 waktu tertentu. kesanggupan penyewa untuk 
  membayar uang sewa.

7. Kewajiban lessee untuk membayar  Kewajiban penyewa hanya ada
 imbalan jasa tidak berhenti  bila si penyewa dapat menikmati
 walaupun barang yang menjadi  barang yang disewa.
 objek lease musnah. 

(Achmad Anwari, 1997: 16)

2. Perjanjian Sewa Beli dan Jual Beli dengan Angsuran
 Menurut keputusan menteri perdagangan dan industri nomor 343/KP/
II/80, sewa beli adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan 
penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang 
dilakukan oleh pembeli yang dengan pelunasan atas barang yang telah 
disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik 
atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah 
harga yang dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.
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 Sedangkan definisi jual beli dengan angsuran, diberikan definisi 
sebagai berikut: ”Jual beli dengan angsuran adalah jual beli di mana 
penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan 
pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran 
atas barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu 
perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada 
pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.”
Perbedaan leasing dengan sewa beli dan jual beli dengan angsuran adalah 
sebagai berikut:

No. Leasing Sewa beli dan jual beli angsuran
1. Lessor adalah pihak yang  Harga pembelian barang sebagian
 menyediakan dana dan membiayai dibayar oleh pembeli.
 seluruh pembelian barang tersebut 

2. Masa leasing biasanya  Jangka waktu dalam perjanjian
 ditetapkan sesuai dengan  sewa beli dan jual beli angsuran
 perkiraan umum kegunaan  tidak memperhatikan baik pada
 barang. perkiraan umur kegunaan barang
  maupun kemampuan pembeli 
  mengangsur harga barang.

3. Pada akhir masa leasing, lessee  Pada akhir masa perjanjian, hak
 dapat menggunakan hak opsinya.  milik barang dengan sendirinya 
  beralih kepada pembeli.
  
(Achmad Anwari 1997: 18)

Akuntansi Leasing
 Dalam akuntansi, pencatatan leasing dilakukan berdasarkan jenis leasing; 
yaitu:
1. Jurnal akuntansi capital lease.

a. Pada saat pengakuan leasing.
Aktiva/Peralatan/Mesin xxx
Kewajiban leasing  xxx
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b. Pada saat pembayaran pertama.
Beban pajak   xxx
Kewajiban leasing  xxx
Kas    xxx

c. Pada penyesuaian akhir tahun.
Beban bunga   xxx
Utang bunga   xxx

d. Pada pengakuan penyusutan.
Beban penyusutan  xxx
Akumulasi penyusutan xxx

e. Pada saat pembayaran kedua.
Beban pajak   xxx
Kewajiban leasing  xxx
Beban bunga  xxx
Kas    xxx

f. Pada saat lessee menggunakan hak opsi.
Aktiva/Peralatan/Mesin xxx
Akm. Peny. Aktiva leasing xxx
Utang hak opsi  xxx
Kewajiban leasing  xxx
Security deposit  xxx

2. Jurnal akuntansi operating lease.
Pada operating lease hanya terdapat satu jurnal yaitu.
Beban lease/sewa  xxx
Kas     xxx

Formula yang Digunakan untuk Menghitung Pembayaran 
Leasing
 Sewaktu perjanjian lease diadakan antara pihak lessee dan pihak lessor, 
maka pada saat itu telah ditentukan bagaimana cara pembayaran yang akan 
dilakukan, apakah pembayaran leasing dilakukan di muka atau pembayaran 
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sewa dilakukan di belakang. Untuk kedua cara pembayaran tersebut ada dua 
rumus yang dapat dipergunakan (Soekadi, 1990: 105) yaitu:
1. Rumus untuk pembayaran di muka:
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2. Rumus untuk pembayaran di belakang:
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Keterangan:
Pmt  : Pembayaran lease
C      : Cost of leased asset setelah diperhitungkan dengan security deposit
RV    : nilai residu
i    : tingkat suku bunga
n    : periode sewa

 Dari kedua rumus di atas, akan memberikan hasil perhitungan pembayaran 
sewa yang sama. Pada praktiknya selama ini, perusahaan leasing kebanyakan 
mempergunakan rumus di atas untuk menghitung pembayaran sewa dikarenakan 
mudah dalam menghitung bunga dan nilai present value.

Prosedur Mekanisme Leasing
 Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang 
harus dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, 

mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang 
dimaksudkan.

 2. Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada 
lessor disertai dokumen lengkap.
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 3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan 
fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee (lama 
kontrak pembayaran sewa lease), setelah ini maka kontrak lease dapat 
ditandatangani.

 4. Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk 
peralatan yang dilease dangan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, 
seperti yang tercantum dalam kontrak lease. Antara lessor dan perusahaan 
asuransi terjalin perjanjian kontrak utama.

 5. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier 
peralatan tersebut.

 6. Supplier dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi lessee. Untuk 
mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan 
menandatangani perjanjian purna jual.

 7. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada 
suppplier.

 8. Supplier menyerahkan tanda terima (yang diterima dari lessee), bukti 
pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor.

 9. Lessor membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier.
10. Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal 

pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease.

Perlakuan Akuntansi oleh Lessee Menurut PSAK No. 30
1. Capital Lease

 Transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva 
tetap dan kewajiban pada awal masa sewa leasing sebesar nilai tunai 
dari seluruh pembayaran leasing ditambah nilai sisa yang harus dibayar 
oleh penyewa guna usaha pada akhir masa leasing. Selama masa leasing 
setiap pembayaran leasing dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran 
pokok kewajiban leasing dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang 
diperhitungkan terhadap sisa kewajiban lessee.
 Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari 
pembayaran leasing adalah tingkat bunga yang berlaku pada awal masa 
lease.
 Aktiva yang dileasing harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar 
berdasarkan masa manfaatnya.
 Kewajiban leasing harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka 
panjang sesuai dengan praktik yang lazim untuk jenis usaha lessee.
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2. Operating Lease
 Pembayaran leasing selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang 
diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa leasing, 
meskipun pembayaran leasing dilakukan dalam jumlah yang tidak sama 
setiap periodenya.

Penyusutan Menurut Perpajakan Indonesia
 Berbeda dengan standar akuntansi yang membebaskan sebuah entitas atau 
perusahaan untuk menentukan taksiran dan kebijakan-kebijakan berkenaan 
dengan penyusutan atas aktiva/hartanya, maka pemerintah telah mengeluarkan 
beberapa undang-undang serta peraturan yang mengatur tentang cara dan 
pelaksanaan penyusutan.
 Ketentuan-ketentuan mengenai beban penyusutan yang diatur dalam 
undang-undang perpajakan nomor 17 tahun 2000 yang terdapat dalam pasal 
11 ayat 1,2 dan 3 adalah:
1. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, 

perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus 
hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki 
dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 
yang mempunyai umur manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-
bagian yang sama besarnya selama masa manfaat yang telah ditentukan 
bagi harta tersebut.

Tarif Penyusutan Menurut Undang-Undang Pajak 
Indonesia

Kelompok Harta  Masa                    Tarif Penyusutan sebagaimana
Berwujud Manfaat  dimaksud dalam
  Ayat (1)  Ayat (2)
I. Bukan Bangunan   
Kelompok 1 4 tahun 25%  50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5%  25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25%  12,5%
Kelompok 4 20 tahun 5%  10%
II. Bangunan   
Permanen 20 tahun 5%  -
Tidak Permanen 10 tahun 10%  -
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Keterangan ayat (1) : Menggunakan metode garis lurus.
                    ayat (2) : Menggunakan metode saldo menurun.
2.  Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang 
menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan 
tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada hari masa manfaat nilai sisa 
buku disusutkan sekaligus, dengan syarat taat asas.

3. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk 
harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan 
selesainya pengerjaan harta tersebut.

 Untuk menghitung penyusutan dan besarnya tarif menurut undang-undang 
perpajakan nomor 17 tahun 2000 diatur dalam pasal 11 ayat 6. Tabel penyusutan 
di atas memperlihatkan pengelompokan aktiva berdasarkan pasal tersebut.

Aspek perpajakan yang berkaitan dengan leasing.
1. Pajak Penghasilan (PPh)

 Berdasarkan undang-undang no. 17 tahun 2000 dan surat Keputusan 
Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 Pasal 16 ayat 2 menyatakan: 
“Lessee tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa 
guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna 
usaha dengan hak opsi”. Dalam pasal tersebut dengan jelas menyatakan 
bahwa angsuran-angsuran atau pembayaran yang diterima lessor dari 
lessee untuk jenis transaksi fi nance lease tidak dikenakan pemotongan 
pajak penghasilan.
Pasal 17 ayat 2 menyatakan:
a. Pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang 

oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan 
bruto.

b. Lessee wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran 
sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada 
lessor.

 Pasal 17 ayat 2a mengatur tentang perlakuan pembayaran leasing oleh 
lessee. Di sini dijelaskan bahwa pembayaran leasing dari lessee kepada 
lessor untuk transaksi operational lease diperlukan pemotongan pajak 
penghasilan pasal 23 karena menurut pajak diperlakukan sebagi sewa-
menyewa biasa.
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2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
a. Perlakuan PPN atas transaksi  capital lease:

1) Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 50 
tahun 1994 huruf d dan e, Pengumuman Direktur Jenderal Pajak 
No. Peng- 139/PJ.63/1989 dan Pasal 1 angka 4 Keputusan Direktur  
Jenderal Pajak Nomor Kep05/PJ/1994, penyerahan jasa dalam 
transaksi capital lease dari lessor kepada lessee adalah penyerahan 
jasa yang terutang PPN, karena lessor sebagai perusahaan jasa 
persewaan barang dengan demikian adalah pengusaha kena 
pajak.

2) Pengalihan barang dalam transaksi operating lease bukan merupakan 
penyerahan barang kena pajak karena pengalihan barang tersebut 
adalah dalam rangka persewaan biasa.

3) Besarnya PPN yang terutang adalah 10% dari Nilai Penggantian.
4) PPN sebagaimana dimaksud dalam angka 3) merupakan PPN 

Keluaran bagi lessor dan merupakan PPN Masukan bagi lessee 
dalam hal lessee adalah Pengusaha Kena Pajak. PPN yang dibayar 
atas perolehan barang kena pajak (BKP) yang dilease merupakan 
PPN Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan PPN Pajak 
Keluaran lessor.

b. Dalam hal transaksi sale and lease back tanpa hak opsi, PPN masukan 
atas perolehan barang tidak boleh dikreditkan oleh lessee. Dalam hal 
lessee kemudian melease kembali barang tersebut, maka lessor harus 
mengenakan PPN yang terutang atas jasa persewaan barang yang 
dilakukan.
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 Untuk memberikan gambaran tentang leasing, dari sudut pandang lessee, 
pada halaman-halaman berikut ini diberikan ilustrasi dengan data-data dari 
PT SUKASEWA.

Data Laporan Keuangan Komersial

Laporan Laba Rugi Tahun 2007
 

Penjualan 1.709.879.200Rp   
Harga Pokok Penjualan (951.994.328)Rp     
Laba Kotor 757.884.872Rp     
Beban Pemasaran

Beban Gaji 66.740.800Rp       
Beban angkut penjualan 32.456.765Rp       
Beban Penyusutan Kendaraan 14.473.000Rp       
Beban Pemeliharaan Kendaraan 13.255.000Rp       
Beban Bahan Bakar 33.342.000Rp       
Beban Telepon 12.376.000Rp       
Beban Lease 20.721.750Rp       

Jumlah Beban Pemasaran 193.365.315Rp      

Beban Adm & Umum
Beban Gaji 165.765.000Rp      
Beban Penyusutan Bangunan 1.622.530Rp         
Beban Penyusutan Peralatan Kantor 1.878.000Rp         
Beban Perlengkapan 4.150.000Rp         
Beban Listrik 9.152.400Rp         
Beban Air 1.380.000Rp         
Beban Lain-lain 620.000Rp            

Jumlah Beban Adm & Umum 184.567.930Rp      
Total Beban (377.933.245)Rp     

Pendapatan & Beban Lain-lain
Beban Bunga 65.987.000Rp       

Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain (65.987.000)Rp      

Laba Sebelum Pajak 313.964.627Rp     
Beban Pajak (75.734.526)Rp      
Laba Setelah Pajak 238.230.101Rp     

PT SUKASEWA

LAPORAN LABA RUGI

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2007
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Neraca Tahun 2007
 

Aktiva Kewajiban & Modal
Aktiva Lancar Utang Lancar

Kas 432,890,000Rp      Utang Usaha 105,656,300Rp      
Piutang Dagang 886,448,464Rp      Utang Gaji 30,454,309Rp       
Persediaan Utang Bank 327,085,000Rp      

Bahan 110,998,047Rp      Utang Pajak 64,478,423Rp       
Barang Dalam Proses 108,131,138Rp      Jumlah Utang Lancar 527,674,032Rp      
Barang Jadi 113,386,806Rp      

Biaya lease  dibayar dimuka 6,907,250Rp         Utang Jangka Panjang
Perlengkapan 14,750,000Rp       
Security Deposit 4,500,000Rp         Utang Bank 275,600,700Rp      

Jumlah Aktiva Lancar 1,678,011,705Rp   Utang Lain-lain 176,565,400Rp      
Jumlah Utang Jangka Panjang 452,166,100Rp      

Aktiva Tetap
Tanah 210,750,000Rp      
Bangunan 324,506,000Rp      Modal
Akm. Peny. Bangunan (190,647,275)Rp     Modal Saham 650,000,000Rp      
Mesin & Peralatan 163,805,000Rp      Laba ditahan 508,764,423Rp      
Akm. Peny. Mesin & Peralatan (118,758,625)Rp     
Kendaraan 144,730,000Rp      Jumlah Modal 1,158,764,423Rp   
Akm. Peny. Kendaraan (75,983,250)Rp      
Peralatan Kantor 9,390,000Rp         
Akm. Peny. Kantor (7,199,000)Rp        

Jumlah Aktiva Tetap 460,592,850Rp      

Total Aktiva 2,138,604,555Rp   Total Kewajiban & Modal 2,138,604,555Rp   

NERACA

PER 31 DESEMBER 2007

PT SUKASEWA
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Laporan Laba Rugi Tahun 2008

Penjualan 1.869.320.000Rp   
Harga Pokok Penjualan (977.221.851)Rp     
Laba Kotor 892.098.149Rp     
Beban Pemasaran

Beban Gaji 67.775.600Rp       
Beban angkut penjualan 35.657.900Rp       
Beban Penyusutan Kendaraan 14.473.000Rp       
Beban Penyusutan Kendaraan Leasing 5.658.750Rp         
Beban Pemeliharaan Kendaraan 15.650.000Rp       
Beban Bahan Bakar 45.034.200Rp       
Beban Telepon 14.132.410Rp       
Beban lease 6.907.250Rp         

Jumlah Beban Pemasaran 205.289.110Rp      

Beban Adm & Umum
Beban Gaji 170.230.900Rp      
Beban Penyusutan Bangunan 1.622.530Rp         
Beban Penyusutan Peralatan Kantor 1.878.000Rp         
Beban Perlengkapan 3.950.000Rp         
Beban Listrik 10.440.500Rp       
Beban Air 732.000Rp            

Jumlah Beban Adm & Umum 188.853.930Rp      
Total Beban (394.143.040)Rp     

Pendapatan & Beban Lain-lain
Beban Bunga 75.080.980Rp       
Beban Bunga Lease 6.097.210Rp         

Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain (81.178.190)Rp      

Laba Sebelum Pajak 416.776.919Rp     
Beban Pajak (104.354.798)Rp     
Laba Setelah Pajak 312.422.121Rp     

PT SUKASEWA

LAPORAN LABA RUGI

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008
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Neraca Tahun 2008

Aktiva Kewajiban & Modal
Aktiva Lancar Hutang Lancar

Kas 509,906,988Rp      Utang Usaha 175,737,330Rp      
Piutang Dagang 940,233,517Rp      Utang Gaji 32,211,286Rp       
Persediaan Utang Bank 250,560,000Rp      

Bahan 127,898,543Rp      Utang Pajak 60,478,423Rp       
Barang Dalam Proses 123,168,778Rp      Utang Hak Opsi 12,575,000Rp       
Barang Jadi 110,908,700Rp      Jumlah Utang Lancar 531,562,039Rp      

Uang Muka Pajak 27,541,050Rp       
Perlengkapan 22,350,000Rp       Utang Jangka Panjang
Security Deposit 12,575,000Rp       Utang Lease 93,029,710Rp       

Jumlah Aktiva Lancar 1,874,582,576Rp   Utang Bank 250,500,000Rp      
Utang Lain-lain 120,500,400Rp      

Aktiva Tetap Jumlah Utang Jangka Panjang 464,030,110Rp      
Tanah 210,750,000Rp      
Bangunan 324,506,000Rp      
Akm. Peny. Bangunan (206,872,505)Rp     Modal
Mesin & Peralatan 163,805,000Rp      Modal Saham 650,000,000Rp      
Akm. Peny. Mesin & Peralatan (135,139,125)Rp     Laba ditahan 760,717,797Rp      
Kendaraan 144,730,000Rp      
Akm. Peny. Kendaraan (90,456,250)Rp      Jumlah Modal 1,410,717,797Rp   
Peralatan Kantor 9,390,000Rp         
Akm. Peny. Kantor (9,077,000)Rp        
Kendaraan Lease 125,750,000Rp      
Akm. Peny. Kendaraan Lease (5,658,750)Rp        

Jumlah Aktiva Tetap 531,727,370Rp      

Total Aktiva 2,406,309,946Rp   Total Kewajiban & Modal 2,406,309,946Rp   

PT SUKASEWA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2008

Pokok Perjanjian Leasing

 Perjanjian leasing yang telah dilakukan oleh PT SUKASEWA adalah 
perjanjian capital lease dan operating lease. Pokok-pokok perjanjian mengenai 
kedua jenis lease itu adalah sebagai berikut:

Capital Lease

 PT SUKASEWA melakukan capital leasing pada tahun 2008 dengan objek 
leasing sebuah mobil truk box merek Mitsubishi tipe Colt Diesel 100PS 4 roda 



133

yang akan dipergunakan untuk memperlancar kegiatan perusahaan dalam 
bidang pengiriman barang pesanan. Adapun pokok-pokok perjanjian yang dibuat 
PT SUKASEWA dengan pihak lessor adalah sebagai berikut:
1. Jangka waktu leasing adalah 4 tahun terhitung mulai tanggal 28 Juni 2008 

hingga 28 Maret 2012 dengan syarat perjanjian lease tidak bisa dibatalkan. 
Pembayaran lease  sebesar Rp8.747.500,00 per triwulan.

2. Harga pasar truk pada tanggal dimulainya lease adalah sebesar 
Rp138.325.000,00 termasuk PPN sebesar 10%.

3. Taksiran umur ekonomis mobil adalah sepuluh tahun dengan nilai sisa 
sebesar Rp12.575.000,00. Di mana PT SUKASEWA memiliki hak opsi diakhir 
masa leasing dengan harga sebesar nilai sisa.

4. Tarif bunga leasing sebesar 12% per tahun atau 3% per triwulan.
5. PT SUKASEWA Menggunakan metode garis lurus dalam perhitungan 

penyusutan aktiva tetap.
6. PT SUKASEWA membayar security deposit sebesar Rp12.575.000,00 

atau sebesar nilai sisa sebagai jaminan, dan di akhir masa leasing akan 
dikembalikan jika PT SUKASEWA tidak menggunakan hak opsinya.

7. Pada waktu pihak PT SUKASEWA melakukan perjanjian dengan lessor tidak 
ada biaya yang timbul.

Operating Lease
 PT SUKASEWA merupakan perusahaan manufaktur yang telah melakukan 
operating lease pada tahun 2007. Di mana barang yang dilease adalah Sebuah 
mobil truk box dengan merek Mitsubishi tipe Colt Diesel 100PS 4 roda. Mobil 
ini digunakan oleh PT SUKASEWA untuk mengirimkan barang hasil produksi di 
pulau Sumatera. Pokok-pokok perjanjian operating lease yang dilakukan oleh 
PT SUKASEWA sebagai berikut:
1. Jangka waktu lease selama satu tahun dengan pembayaran di muka 

sebesar Rp26.800.000,00 bersih (neto). Tidak termasuk PPN 10%. Transaksi 
dilakukan pada tanggal 4 April 2007.

2. Lessee diwajibkan memberi uang jaminan (security deposit) sebesar 
Rp4.500.000,00 dan uang ini akan dikembalikan pada saat perjanjian lease 
berakhir.



134

3. Pada saat melakukan perjanjian operating lease timbul biaya sebesar 
Rp620.000,00. Biaya ini ditanggung oleh PT SUKASEWA.

4. Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan.

Implikasi 
 Munculnya lembaga leasing merupakan alternatif yang menarik bagi para 
pengusaha karena saat ini mereka cenderung menggunakan dana rupiah 
tunai untuk kegiatan operasional perusahaan. Melalui leasing mereka bisa 
memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dengan 
jangka waktu pengembalian antara tiga tahun hingga lima tahun atau lebih. Di 
samping hal tersebut di atas para pengusaha juga memperoleh keuntungan-
keuntungan lainnya seperti kemudahan dalam pengurusan, dan adanya hak 
opsi.
 Suatu keuntungan lain jika ditinjau dari laporan keuangan fi skal adalah 
transaksi capital lease diperhitungkan sebagai operational lease pembayaran 
lease dianggap sebagai biaya mengurangi pendapatan kena pajak. Tetapi tidak 
begitu halnya jika ditinjau dari segi komersial. Berikut ini akan dibahas perbedaan 
yang terjadi atas transaksi leasing ditinjau dari segi komersial dan fi skal.

Capital lease
 Berdasarkan data-data pokok perjanjian capital lease dapat dihitung 
pembayaran lease per triwulan sebagai berikut:
Langkah I:
Mengeluarkan unsur PPN sebesar 10% dari harga pasar truk yaitu:
              100

C = Rp138.325.000,00 × ––––
               110  

C = Rp125.750.000,00
 Jadi harga pasar truk tanpa PPN adalah sebesar Rp125.750.000,00. 
Sedangkan untuk PPN masukannya sendiri dapat dihitung sebagai berikut:
PPN = Rp138.325.000,00 – Rp125.750.000,00
  = Rp12.575.000,00
 Jadi PPN masukan atas transaksi lease  in i  adalah sebesar 
Rp12.575.000,00.
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Pada akhir masa (bulan), PPN ini akan dapat dikreditkan sebagai pajak 
masukan bagi PT SUKASEWA, karena objek PPN ini digunakan untuk kegiatan 
operasional perusahaan.
Langkah II: 
Menghitung besarnya lease per triwulan.

 1
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              = Rp.8.747.500,00 (pembulatan)

 Jadi, besarnya pembayaran lease per triwulan adalah Rp8.747.500,00. 
Menurut hasil perhitungan dari rumus di atas dapat dibuatkan daftar pembayaran 
lease untuk capital lease selama empat tahun seperti tampak pada halaman 
berikut.
 Melihat pada data-data pokok perjanjian lease dan daftar pembayaran 
lease di atas dapat ditentukan jenis perjanjian leasing yang dilakukan oleh PT 
SUKASEWA:
1. Dilihat dari hak kepemilikan. Pada akhir masa lease akan terjadi pemindahan 

hak kepemilikan truk dari lessor ke lessee.
2. Pada akhir masa lease  terdapat hak opsi bagi lessee untuk membeli truk 

dengan ”bargain price” artinya pada perjanjian lease disebutkan bahwa lessee 
mempunyai hak untuk membeli truk dengan harga yang menguntungkan, 
dalam hal ini sebesar Rp12.575.000,00. Di mana harga ini lebih rendah dari 
taksiran nilai wajarnya. 

3. Lease dimulai pada saat truk masih baru. Artinya nilai truk masih 100% 
belum pernah disusutkan.

4. Jangka waktu permulaan nilai tunai (present value) lease dari pada 
pembayaran lease minimum harus sama atau lebih dari 90% dari nilai 
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pasar wajar. Pada perjanjian ini pembayaran lease minimum yakni 
sebesar Rp139.960.000,00 lebih besar dari 90% nilai wajar truk sebesar 
Rp125.750.000,00.

5. Masa   selama empat tahun telah melebihi ketentuan perpajakan yakni 
sekurang-kurangnya tiga tahun untuk barang modal golongan II dan III.

Daftar Pembayaran Lease
PT SUKASEWA

 

Tanggal Pembayaran Jumlah Angsuran Pembayaran Saldo Pokok
Ke Pembayaran Pokok Bunga

Pembayaran Tahun 2008
28/06/2008 125.750.000Rp  
28/06/2008 1 8.747.500Rp     8.747.500Rp     117.002.500Rp  
28/09/2008 2 8.747.500Rp     5.614.675Rp     3.132.825Rp     111.387.825Rp  
28/12/2008 3 8.747.500Rp     5.783.115Rp     2.964.385Rp     105.604.710Rp  

Jumlah 26.242.500Rp   20.145.290Rp   6.097.210Rp     

Pembayaran Tahun 2009
28/03/2009 4 8.747.500Rp     5.956.609Rp     2.790.891Rp     99.648.101Rp    
28/06/2009 5 8.747.500Rp     6.135.307Rp     2.612.193Rp     93.512.794Rp    
28/09/2009 6 8.747.500Rp     6.319.366Rp     2.428.134Rp     87.193.428Rp    
28/12/2009 7 8.747.500Rp     6.508.947Rp     2.238.553Rp     80.684.481Rp    

Jumlah 34.990.000Rp   24.920.229Rp   10.069.771Rp   

Pembayaran Tahun 2010
28/03/2010 8 8.747.500Rp     6.704.216Rp     2.043.284Rp     73.980.265Rp    
28/06/2010 9 8.747.500Rp     6.905.342Rp     1.842.158Rp     67.074.923Rp    
28/09/2010 10 8.747.500Rp     7.112.502Rp     1.634.998Rp     59.962.421Rp    
28/12/2010 11 8.747.500Rp     7.325.877Rp     1.421.623Rp     52.636.543Rp    

Jumlah 34.990.000Rp   28.047.937Rp   6.942.063Rp     

Pembayaran Tahun 2011
28/03/2011 12 8.747.500Rp     7.545.654Rp     1.201.846Rp     45.090.890Rp    
28/06/2011 13 8.747.500Rp     7.772.023Rp     975.477Rp        37.318.866Rp    
28/09/2011 14 8.747.500Rp     8.005.184Rp     742.316Rp        29.313.682Rp    
28/12/2011 15 8.747.500Rp     8.245.340Rp     502.160Rp        21.068.343Rp    

Jumlah 34.990.000Rp   31.568.201Rp   3.421.799Rp     

Pembayaran Tahun 2012
28/03/2012 16 8.747.500Rp     8.492.700Rp     254.800Rp        12.575.643Rp    

Jumlah 8.747.500Rp     8.492.700Rp     254.800Rp        

Total 139.960.000Rp  113.174.357Rp  26.785.643Rp   

 Berdasarkan kriteria-kriteria di atas maka perjanjian leasing yang dilakukan 
PT SUKASEWA merupakan perjanjian capital lease.
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Operating Lease

 Pada operating lease, lessor membeli barang dan kemudian menyewakan 
kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktik lessee membayar 
rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta 
biaya yang telah dikeluarkan lessor. Di dalam menentukan besarnya rental, 
lessor tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa lease 
berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi, di sini secara 
jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi lessee. Setelah masa 
lease berakhir lessor merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak lease 
yang baru dengan lessee yang sama atau mencari lessee yang baru.Pada 
operating lease ini biasanya lessee bertanggung jawab mengenai perawatan 
barang yang dilease. Barang-barang yang sering dijadikan objek lease dalam 
operating lease biasanya barang-barang yang mempunyai nilai tinggi seperti 
alat-alat berat, traktor, truk, mesin-mesin dan lain sebagainya.
     Merujuk pada pokok perjanjian lease yang terjadi pada tanggal 4 April 
2007, dapat dihitung besarnya total pembayaran yang harus dikeluarkan PT 
SUKASEWA. Perhitungan ini dilakukan karena pihak lessor menginginkan 
pembayaran sebesar Rp26.800.000,00 bersih (neto) masuk ke kas lessor tanpa 
adanya potongan.

Langkah I:
 Menghitung penghasilan bruto dan besarnya PPh Pasal 23 yang harus 
dipungut PT SUKASEWA selaku pengusaha kena pajak (PKP):
1. 15% dari perkiraan penghasilan neto.
2. Perkiraan penghasilan neto = 20% × penghasilan bruto.
Penghasilan bruto:

100
––– - Rp26.800.000,00 = Rp27.629.000.00  (pembulatan)
 97

Perkiraan penghasilan neto:
20% × Rp27.629.000,00 = Rp5.525.800,00

PPh Pasal 23:
15% × Rp5.525.800,00 = Rp829.000,00
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Langkah II:
Menghitung besarnya PPN 10% dari Rp27.629.000,00

10% × Rp27.629.000,00 = Rp2.762.900,00
Jadi uang kas yang harus dikeluarkan oleh PT SUKASEWA terkait dengan 
perjanjian lease ini sebesar: 

Penghasilan neto Rp26.800.000,00
PPh Pasal 23 dipotong Rp     829.000,00

Penghasilan bruto (tanpa PPN) Rp27.629.000,00
PPN 10 % Rp  2.762.900,00

Jumlah Rp30.391.900,00

Sedangkan uang kas yang diserahkan kepada pihak lessor adalah sebesar:
Penghasilan neto Rp 26.800.000,00
PPN (Masukan bagi lessee) Rp   2.762.900,00

Jumlah Rp 29.562.900,00

    Transaksi leasing yang telah dilakukan oleh PT SUKASEWA ini dapat 
digolongkan ke dalam operating lease. Hal ini didasarkan pada pasal 4 keputusan 
menteri keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 yakni kegiatan leasing digolongkan 
sebagai operating lease jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Jumlah pembayaran leasing selama masa lease pertama tidak dapat 

menutupi harga perolehan barang modal yang dilease ditambah dengan 
keuntungan lessor.

2. Perjanjian leasing tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
Pembayaran leasing oleh PT SUKASEWA kepada lessor sebesar 
Rp30.391.900,00 tidak bisa menutupi harga mobil truk box dengan 
merek Mitsubishi tipe Colt Diesel 100PS 4 roda yang harganya melebihi 
Rp100.000.000,00, Selain itu di dalam perjanjian di atas tidak ada hak opsi 
bagi PT SUKASEWA.

Capital Lease
 Berdasarkan tabel analisa hasil data-data di atas maka perlakuan akuntansi 
dan perpajakan atas capital lease pada PT SUKASEWA adalah sebagai 
berikut:
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Jurnal yang dibuat oleh PT SUKASEWA sebagai lessee pada tanggal 28 Juni 
2008 adalah:

Kendaraan leasing  Rp125.750.000,00
Utang leasing   Rp113.175.000,00
Utang Hak Opsi   Rp12.575.000,00
(mencatat pengakuan leasing)

Security deposit  Rp12.575.000,00
Kas    Rp12.575.000,00
(mencatat pembayaran security deposit)

Utang leasing  Rp8.747.500,00
PPN (Masukan)  Rp12.575.000,00
Kas    Rp21.322.500
(mencatat pembayaran lease I ditambah dengan PPN)

 Penyerahan barang kena pajak dalam hal ini adalah truk dari supplier kepada 
PT SUKASEWA, terutang PPN. Oleh karena truk ini digunakan PT SUKASEWA 
untuk proses produksi maka lessor tidak berhak mengkreditkan PPN Masukan 
atas penyerahan truk kepada lessee. Sedangkan yang berhak mengkreditkan 
PPN masukan adalah PT SUKASEWA. Dengan demikian, faktur pajak truk 
yang dibuat supplier adalah atas nama dan NPWP PT SUKASEWA. Pada akhir 
masa pajak pertambahan nilai, PPN masukan ini dapat dikreditkan dengan PPN 
keluaran.
 Di dalam jurnal yang dibuat oleh PT SUKASEWA tidak dijumpai adanya 
utang PPh pasal 23. Hal ini dikarenakan menurut Keputusan Menteri Keuangan 
nomor 1169/KMK.01/1991 pasal 16 ayat 2 lessee dalam hal ini PT SUKASEWA 
tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha 
yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan 
hak opsi. Adapun jurnal pembayaran lease untuk triwulan kedua adalah:

Utang leasing Rp5.614.675,00
Beban bunga Rp3.132.825,00
Kas   Rp8.747.500,00
(mencatat pembayaran lease ke II dan seterusnya)
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 Jurnal yang dibuat oleh PT SUKASEWA untuk triwulan ketiga sampai 
triwulan keenambelas adalah sama tetapi jumlah angkanya disesuaikan menurut 
tabel pembayaran lease. Pada akhir tahun perusahaan akan mencatat adanya 
penyusutan kendaraan leasing. Sesuai dengan pokok perjanjian lease bahwa 
PT SUKASEWA menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan kendaraan 
leasing dan umur ekonomis truk ditaksir selama sepuluh tahun, maka besarnya 
penyusutan truk adalah:

Besar penyusutan per tahun
 125.750.000,00 12.575.000,00

10
113.175.000,00 11.317.500,00 /

10

Rp Rp
tahun

Rp Rp tahun
tahun

=

= =

�

 Karena pada tahun 2008 PT SUKASEWA hanya menggunakan truk selama 
enam bulan, maka besarnya penyusutan adalah:

 6 11.317.500 5.658.750,00
12

Rp Rp⎛ ⎞ × =⎜ ⎟⎝ ⎠

 Penyusutan untuk tahun-tahun ke depan yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009 
sebesar Rp.11.317.500,00. Sedangkan besarnya penyusutan untuk tahun 2010 
selama enam bulan yaitu tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2010 adalah:

6 11.317.500 5.658.750,00
12

Rp Rp⎛ ⎞ × =⎜ ⎟⎝ ⎠

 Jurnal penyesuaian penyusutan kendaraan pada tanggal 31 Desember 2008 
adalah:

Penyusutan kendaraan leasing Rp5.658.750,00
Akumulasi penystn. Kend. leasing Rp5.658.750,00
(mencatat penyesuaian penyusutan kendaraan leasing)

 Dari beberapa penjelasan di atas akan tampak rekening kendaraan leasing 
dan Utang leasing pada laporan neraca akhir tahun 2008 sebagaimana 
diperlihatkan di bawah ini.
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Neraca Tahun 2008

Aktiva Kewajiban & Modal
Aktiva Lancar Utang Lancar

Kas 509,906,988Rp      Utang Usaha 175,737,330Rp      
Piutang Dagang 940,233,517Rp      Utang Gaji 32,211,286Rp       
Persediaan Utang Bank 250,560,000Rp      

Bahan 127,898,543Rp      Utang Pajak 60,478,423Rp       
Barang Dalam Proses 123,168,778Rp      Utang Hak Opsi 12,575,000Rp       
Barang Jadi 110,908,700Rp      Jumlah Utang Lancar 531,562,039Rp      

Uang Muka Pajak 27,541,050Rp       
Perlengkapan 22,350,000Rp       Utang Jangka Panjang
Security Deposit 12,575,000Rp       Utang Lease 93,029,710Rp       

Jumlah Aktiva Lancar 1,874,582,576Rp   Utang Bank 250,500,000Rp      
Utang Lain-lain 120,500,400Rp      

Aktiva Tetap Jumlah Utang Jangka Panjang 464,030,110Rp      
Tanah 210,750,000Rp      
Bangunan 324,506,000Rp      
Akm. Peny. Bangunan (206,872,505)Rp     Modal
Mesin & Peralatan 163,805,000Rp      Modal Saham 650,000,000Rp      
Akm. Peny. Mesin & Peralatan (135,139,125)Rp     Laba ditahan 760,717,797Rp      
Kendaraan 144,730,000Rp      
Akm. Peny. Kendaraan (90,456,250)Rp      Jumlah Modal 1,410,717,797Rp   
Peralatan Kantor 9,390,000Rp         
Akm. Peny. Kantor (9,077,000)Rp        
Kendaraan Lease 125,750,000Rp      
Akm. Peny. Kendaraan Lease (5,658,750)Rp        

Jumlah Aktiva Tetap 531,727,370Rp      

Total Aktiva 2,406,309,946Rp   Total Kewajiban & Modal 2,406,309,946Rp   

PT SUKASEWA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2008

 Ada beberapa perbedaan antara peraturan perpajakan dengan Standar 
Akuntansi Keuangan sehubungan dengan penyajian transaksi leasing dalam 
laporan keuangan di akhir tahun. Di dalam Standar Akuntansi Keuangan 
disebutkan bahwa transaksi leasing diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva 
tetap dan kewajiban pada awal masa leasing setiap pembayaran ditambah 
nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh lessee pada akhir masa leasing. 
Selama masa leasing setiap pembayaran leasing dialokasikan dan dicatat 
sebagai angsuran pokok kewajiban leasing dan beban bunga, dari pernyataan 
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di atas jelas bahwa pembayaran rental dialokasikan sebagai angsuran pokok 
kewajiban yang akan dicatat di sisi debet dan akhirnya akan mengurangi 
besarnya kewajiban leasing yang tercantum dalam neraca. 
 Besarnya angsuran pokok kewajiban PT SUKASEWA untuk tahun 2008 
sebesar Rp20.145.290,00. Adapun sebagian lainnya akan dialokasikan 
sebagai beban bunga yang akan dicatat di sisi debet dan akan dimasukkan ke 
dalam laporan laba rugi sebagai pengurangan pendapatan. Untuk tahun 2008 
besarnya beban bunga leasing yang ditanggung oleh PT SUKASEWA adalah 
Rp6.097.210,00.
 Berbeda dengan peraturan perpajakan Keputusan Menteri Keuangan No. 
1169/KMK.01/1991 pasal 16 ayat 1 (c), pembayaran leasing yang dibayar 
atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya 
yang dapat dikurangkan dari penghasilan brutto lessee sepanjang transaksi 
leasing tersebut memenuhi ketentuan pasal 3 keputusan ini. Sedangkan pasal 
3 berbunyi:
 Kegiatan leasing digolongkan sebagai leasing dengan hak opsi apabila 
memenuhi semua kriteria berikut:
1. Jumlah pembayaran leasing selama masa leasing pertama ditambah dengan 

nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal 
dan keuntungan lessor.

2. Masa leasing 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.

3. Perjanjian leasing memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessee.
 Berdasarkan kriteria pasal 3 bahwa perjanjian leasing yang dilakukan oleh 
PT SUKASEWA telah memenuhi persyaratan untuk digolongkan sebagai capital 
lease. Sehingga pembayaran lease diakui sebagai beban yang akan masuk di 
dalam laporan laba rugi sebagai pengurangan pendapatan. Di mana menurut 
perpajakan angsuran pokok dan biaya bunga dialokasikan sebagai pengurangan 
pendapatan. Pada tahun 2008 besarnya beban lease yang telah dibayar oleh PT 
SUKASEWA adalah Rp.26.242.500,00. Jadi beban bunga lease pada laporan 
laba rugi juga harus dikoreksi dan dijadikan satu dalam pembayaran beban 
lease.
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Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2008

Penjualan 1.869.320.000Rp   
Harga Pokok Penjualan (977.221.851)Rp     
Laba Kotor 892.098.149Rp     
Beban Pemasaran

Beban Gaji 67.775.600Rp       
Beban angkut penjualan 35.657.900Rp       
Beban Penyusutan Kendaraan 14.473.000Rp       
Beban Penyusutan Kendaraan Leasing 5.658.750Rp         
Beban Pemeliharaan Kendaraan 15.650.000Rp       
Beban Bahan Bakar 45.034.200Rp       
Beban Telepon 14.132.410Rp       
Beban lease 6.907.250Rp         

Jumlah Beban Pemasaran 205.289.110Rp      

Beban Adm & Umum
Beban Gaji 170.230.900Rp      
Beban Penyusutan Bangunan 1.622.530Rp         
Beban Penyusutan Peralatan Kantor 1.878.000Rp         
Beban Perlengkapan 3.950.000Rp         
Beban Listrik 10.440.500Rp       
Beban Air 732.000Rp            

Jumlah Beban Adm & Umum 188.853.930Rp      
Total Beban (394.143.040)Rp     

Pendapatan & Beban Lain-lain
Beban Bunga 75.080.980Rp       
Beban Bunga Lease 6.097.210Rp         

Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain (81.178.190)Rp      

Laba Sebelum Pajak 416.776.919Rp     
Beban Pajak (104.354.798)Rp     
Laba Setelah Pajak 312.422.121Rp     

PT SUKASEWA

LAPORAN LABA RUGI

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008

 
 Perbedaan lain adalah menurut Standar Akuntansi Keuangan. Aktiva yang 
dilease harus didepresiasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa 
manfaatnya. Besar penyusutan yang dilakukan PT SUKASEWA terhadap truk 
yang dilease pada tahun 2008 adalah sebesar Rp5.658.750,00. Sedangkan 
menurut peraturan perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/
KMK.01/1991 pasal 16 ayat 1 (a) selama masa leasing, lessee tidak boleh 
melakukan penyusutan atas barang modal yang dilease, sampai saat lessee 
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menggunakan hak opsi untuk membeli. Jadi menurut perpajakan penyusutan 
yang dilakukan terhadap truk yang dilease tidak berlaku selama hak opsi belum 
dipergunakan. Sehingga dalam penyusunan laporan keuangan fi skal biaya 
penyusutan aktiva yang dilease harus dikoreksi. Untuk memperjelas pengaruh 
dari pemaparan di atas dapat dilihat perbandingan antara laporan laba rugi 
komersial dan laba rugi fi skal tahun 2008 berikut.

Laporan Laba rugi Fiskal Tahun 2008

 

Penjualan 1,869,320,000Rp   
Harga Pokok Penjualan (976,198,070)Rp     
Laba Kotor 893,121,930Rp     
Beban Pemasaran

Beban Gaji 67,775,600Rp       
Beban angkut penjualan 35,657,900Rp       
Beban Penyusutan Kendaraan 18,091,250Rp       
Beban Pemeliharaan Kendaraan 15,650,000Rp       
Beban Bahan Bakar 45,034,200Rp       
Beban Telepon 14,132,410Rp       
Beban lease 33,149,750Rp       

Jumlah Beban Pemasaran 229,491,110Rp      

Beban Adm & Umum
Beban Gaji 170,230,900Rp      
Beban Penyusutan Bangunan 1,622,530Rp         
Beban Penyusutan Peralatan Kantor 391,250Rp            
Beban Perlengkapan 3,950,000Rp         
Beban Listrik 10,440,500Rp       
Beban Air 732,000Rp            

Jumlah Beban Adm & Umum 187,367,180Rp      
Total Beban (416,858,290)Rp     

Pendapatan & Beban Lain-lain
Beban Bunga 70,080,980Rp       

Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain (70,080,980)Rp      
Penghasilan Kena Pajak 406,182,660Rp     

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008

PT SUKASEWA

LAPORAN LABA RUGI FISKAL
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 Jumlah beban pajak penghasilan badan akhir tahun pada laporan laba 
rugi komersial di atas diperoleh dari perhitungan laba sebelum pajak laporan 
keuangan fi skal dengan perhitungan sebagai berikut:

10% × Rp    50.000.000 = Rp     5.000.000,00
15% × Rp    50.000.000 = Rp     7.500.000,00
30% × Rp  306.182.660  = Rp   91.354.798,00
  Rp  406.182.660  Rp 104.354.798,00

   
 Bila pada tanggal 31 Agustus 2010 PT SUKASEWA memutuskan untuk 
menggunakan hak opsi untuk membeli truk yang dilease dengan menggunakan 
security deposit. Pencatatan yang dibuat oleh PT SUKASEWA atas transaksi 
ini adalah:

Kendaraan  Rp   69.162.500,00
Akm Peny Kendaraan Leasing        Rp   56.587.500,00
Utang Hak opsi Rp   12.575.000,00
Kendaraan Leasing Rp 125.750.000,00
Security deposit Rp   12.575.000,00
(mencatat penggunaan hak opsi)

 Nilai buku pada akhir masa leasing inilah yang akan menjadi dasar bagi PT 
SUKASEWA untuk melakukan penyusutan truk yang akan dibeli. Sedangkan 
jangka waktu yang dipergunakan adalah sisa umur ekonomis truk tersebut, 
dalam hal ini adalah enam tahun. Mulai tanggal 1 Juli 2010 perpajakan telah 
mengakui beban penyusutan yang dilakukan oleh PT SUKASEWA sebagai 
pengurang pendapatan pada laporan laba rugi. 
 Terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dengan perpajakan 
dalam penentuan nilai yang digunakan sebagai dasar dalam penyusutan truk 
yang dibeli. Seperti yang telah disebut di atas bahwa akuntansi komersial 
menggunakan nilai buku pada saat akhir masa leasing sebagai dasar untuk 
melakukan penyusutan terhadap truk yang dibeli. Berbeda dengan peraturan 
perpajakan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 pasal 16 
ayat 1 (b) yang menyantumkan bahwa setelah lessee menggunkan hak opsi 
untuk membeli barang modal tersebut lessee melakukan penyusutan dengan 
dasar penyusutan adalah nilai sisa (Residual Value) barang modal bersangkutan. 
Jadi menurut perpajakan yang menjadi dasar adalah nilai sisa yakni sebesar 
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Rp12.575.000,00. Sedangkan akuntansi komersial menggunkan nilai buku 
pada saat akhir masa   sebesar Rp69.162.500,00 sebagai dasar penyusutan. 
Perbedaan ini sifatnya tetap, oleh sebab itu PT SUKASEWA harus melakukan 
penyesuaian pada saat membuat laporan keuangan fi skal. Perbedaan ini 
nantinya akan menyebabkan perbedaan perhitungan pajak penghasilan antara 
akuntansi komersial dengan akuntasi perpajakan.

Operating Lease
 Merujuk pada analisa hasil data-data di atas dapat dibuat pembahasan 
sebagai berikut. Jurnal yang dibuat oleh PT SUKASEWA berkaitan dengan 
transaksi operating lease di atas adalah:
     

Beban Lain-lain (adm & umum) Rp620.000,00
Kas      Rp620.000,00
(mencatat biaya yang timbul karena transaksi operating lease)

Beban lease Dibayar di Muka  Rp27.629.000,00
PPN (Masukan)    Rp  2.762.900,00
Kas      Rp29.562.900,00
Utang PPh psl 23   Rp     829.000,00
(mencatat pembayaran rental operating lease)

Security deposit    Rp4.500.000,00
Kas      Rp4.500.000,00
(mencatat pembayaran security deposit)

 Di dalam melakukan transaksi operating lease PT SUKASEWA memberikan 
uang sebesar Rp4.500.000,00 kepada lessor yang dipergunakan sebagai 
security deposit. Security deposit ini telah dikembalikan pada saat transaksi 
leasing berakhir. 
 Jurnal yang dibuat pada tanggal 4 April 2008 yaitu pada saat transaksi 
leasing berakhir adalah sebagai berikut:

Kas    Rp4.500.000,00
Security deposit  Rp4.500.000,00
(mencatat pengembalian security deposit)
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 Berdasarkan pasal 17 ayat 2 (a) Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/
KMK.01/1991 bahwa pembayaran leasing tanpa hak opsi atau operating lease 
yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan 
dan penghasilan bruto. Jadi berdasarkan pasal 17 ayat 2 (a) Keputusan Menteri 
Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 ini beban sewa yang dibayar oleh PT 
SUKASEWA kepada lessor sebesar Rp.27.629.000,00 dianggap sebagai biaya 
operasional perusahaan sehingga bisa menjadi pengurang pendapatan kotor 
di dalam perhitungan laporan laba rugi.
 PT SUKASEWA memotong pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan 
lease yang diterima oleh lessor. Besarnya pemotongan yang dilakukan oleh PT 
SUKASEWA sebesar 15% dari perkiraan penghasilan bersih. Karena penerima 
rental/lessor di sini merupakan suatu badan usaha maka perkiraan penghasilan 
bersih sebesar 20% dari jumlah penghasilan kotor. Sehingga dengan ketentuan 
di atas besarnya PPh pasal 23 yang dipotong oleh lessee adalah:

PPh pasal 23  = 15% × (20% × Rp27.629.000,00)
               = 15% × Rp5.525.800,00
               = Rp829.000,00

 Pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT SUKASEWA atas 
pembayaran sewa didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/
KMK.01/1991 pasal 17 ayat 1 (a) ”seluruh pembayaran leasing tanpa hak opsi 
yang diterima atau diperoleh lessor merupakan objek pajak penghasilan pasal 
23”. PT SUKASEWA harus menyetorkan pajak penghasilan pasal 23 yang telah 
dipotong kepada kantor pos atau bank persepsi paling lambat tanggal 10 bulan 
takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Dan wajib melaporkan 
kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim 
berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal ini PT SUKASEWA wajib 
menyetorkan pajak selambat-lambatnya tanggal 10 Mei 2007 dan melaporkannya 
paling lambat tanggal 20 Mei 2007.
 Selain itu, seperti halnya transaksi capital lease, di dalam melakukan 
operating lease, lessee dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% 
dari lease yang dibayarkan. Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas 
transaksi operational lease didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan 
nomor 1169/KMK.01/1991 pasal 18 yaitu atas penyerahan jasa dalam transaksi 
leasing tanpa hak opsi dari lessor kepada lessee terutang pajak pertambahan 
nilai. Pada akhir masa pajak PT SUKASEWA dapat mengkreditkan PPN masukan 
dengan PPN keluaran.
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 Di dalam melakukan penjurnalan berkaitan dengan transaksi operating 
lease yang dilakukan oleh PT SUKASEWA tidak dijumpai adanya penyusutan, 
dikarenakan yang berhak melakukan penyusutan terhadap barang yang dilease 
adalah lessor. Di samping itu karena PT SUKASEWA menggunakan metode 
accrual dalam pencatatan akuntansinya, maka Beban operating lease tidak 
dibebankan sekaligus melainkan dibebankan secara bertahap sesuai dengan 
waktu atau bulan penggunaan kedaraan yang dilease.
 Maka pada akhir tahun 2007 beban lease yang diakui PT SUKASEWA adalah 
sebesar:
 9 27.629.000,00 20.721.750,00

12
Rp Rp⎛ ⎞ × =⎜ ⎟⎝ ⎠

 PT SUKASEWA membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2007 sebagai 
berikut:

Beban lease  Rp20.721.750,00 
Biaya lease dibayar di muka Rp20.721.750,00
(mencatat penyesuaian biaya lease)

 Untuk lebih memperjelas dampak dari perlakuan akuntansi di atas dapat 
dilihat pada neraca tahun 2007 berikut ini.
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Neraca Tahun 2007

Aktiva Kewajiban & Modal
Aktiva Lancar Utang Lancar

Kas 432,890,000Rp      Utang Usaha 105,656,300Rp      
Piutang Dagang 886,448,464Rp      Utang Gaji 30,454,309Rp       
Persediaan Utang Bank 327,085,000Rp      

Bahan 110,998,047Rp      Utang Pajak 64,478,423Rp       
Barang Dalam Proses 108,131,138Rp      Jumlah Utang Lancar 527,674,032Rp      
Barang Jadi 113,386,806Rp      

Biaya lease  dibayar dimuka 6,907,250Rp         Utang Jangka Panjang
Perlengkapan 14,750,000Rp       
Security Deposit 4,500,000Rp         Utang Bank 275,600,700Rp      

Jumlah Aktiva Lancar 1,678,011,705Rp   Utang Lain-lain 176,565,400Rp      
Jumlah Utang Jangka Panjang 452,166,100Rp      

Aktiva Tetap
Tanah 210,750,000Rp      
Bangunan 324,506,000Rp      Modal
Akm. Peny. Bangunan (190,647,275)Rp     Modal Saham 650,000,000Rp      
Mesin & Peralatan 163,805,000Rp      Laba ditahan 508,764,423Rp      
Akm. Peny. Mesin & Peralatan (118,758,625)Rp     
Kendaraan 144,730,000Rp      Jumlah Modal 1,158,764,423Rp   
Akm. Peny. Kendaraan (75,983,250)Rp      
Peralatan Kantor 9,390,000Rp         
Akm. Peny. Kantor (7,199,000)Rp        

Jumlah Aktiva Tetap 460,592,850Rp      

Total Aktiva 2,138,604,555Rp   Total Kewajiban & Modal 2,138,604,555Rp   

NERACA

PER 31 DESEMBER 2007

PT SUKASEWA

 Sedangkan untuk melihat perbedaan perlakuan perpajakan dengan 
perlakuan akuntansi umum dapat dilihat pada laporan laba rugi komersial dan 
laporan laba rugi fi skal pada halaman-halaman berikut.



150

Laporan Laba Rugi Tahun 2007

Penjualan 1.709.879.200Rp   
Harga Pokok Penjualan (951.994.328)Rp     
Laba Kotor 757.884.872Rp     
Beban Pemasaran

Beban Gaji 66.740.800Rp       
Beban angkut penjualan 32.456.765Rp       
Beban Penyusutan Kendaraan 14.473.000Rp       
Beban Pemeliharaan Kendaraan 13.255.000Rp       
Beban Bahan Bakar 33.342.000Rp       
Beban Telepon 12.376.000Rp       
Beban Lease 20.721.750Rp       

Jumlah Beban Pemasaran 193.365.315Rp      

Beban Adm & Umum
Beban Gaji 165.765.000Rp      
Beban Penyusutan Bangunan 1.622.530Rp         
Beban Penyusutan Peralatan Kantor 1.878.000Rp         
Beban Perlengkapan 4.150.000Rp         
Beban Listrik 9.152.400Rp         
Beban Air 1.380.000Rp         
Beban Lain-lain 620.000Rp            

Jumlah Beban Adm & Umum 184.567.930Rp      
Total Beban (377.933.245)Rp     

Pendapatan & Beban Lain-lain
Beban Bunga 65.987.000Rp       

Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain (65.987.000)Rp      

Laba Sebelum Pajak 313.964.627Rp     
Beban Pajak (75.734.526)Rp      
Laba Setelah Pajak 238.230.101Rp     

PT SUKASEWA

LAPORAN LABA RUGI

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2007
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Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2007

 

Penjualan 1.709.879.200Rp   
Harga Pokok Penjualan (956.089.453)Rp     
Laba Kotor 753.789.747Rp     
Beban Pemasaran

Beban Gaji 66.740.800Rp       
Beban angkut penjualan 32.456.765Rp       
Beban Penyusutan Kendaraan 18.091.250Rp       
Beban Pemeliharaan Kendaraan 13.255.000Rp       
Beban Bahan Bakar 33.342.000Rp       
Beban Telepon 12.376.000Rp       
Beban Lease 20.721.750Rp       

Jumlah Beban Pemasaran 196.983.565Rp      

Beban Adm & Umum
Beban Gaji 165.765.000Rp      
Beban Penyusutan Bangunan 1.622.530Rp         
Beban Penyusutan Peralatan Kantor 2.347.500Rp         
Beban Perlengkapan 4.150.000Rp         
Beban Listrik 9.152.400Rp         
Beban Air 1.380.000Rp         
Beban Lain-lain 620.000Rp            

Jumlah Beban Adm & Umum 185.037.430Rp      
Total Beban (382.020.995)Rp     

Pendapatan & Beban Lain-lain
Beban Bunga 60.987.000Rp       

Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain (60.987.000)Rp      

Penghasilan Kena Pajak 310.781.752Rp     

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2007

PT SUKASEWA

LAPORAN LABA RUGI FISKAL

 Pajak penghasilan badan PT SUKASEWA dihitung dari laba sebelum pajak 
laporan laba rugi fi skal tahun 2007. Perhitungannya yaitu:

10% × Rp   50.000.000 = Rp   5.000.000,00
15% × Rp   50.000.000 = Rp   7.500.000,00
30% × Rp 210.781.752 = Rp 63.234.526,00

  Rp 310.781.752    Rp 75.734.526,00
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SOAL LATIHAN

1. Pada tanggal 11 Agustus 2008 PT DEMENSEWA me-lease sebuah 
mobil yang memiliki harga wajar Rp87.250.000,00 dari pihak lessor PT 
SEGALASEWA MOTOR dengan perjanjian sebagai berikut:
(1) Jangka waktu leasing adalah 50 bulan dengan syarat perjanjian lease 

tidak bisa dibatalkan.
(2) Pembayaran lease  sebesar Rp2.000.000,00 per bulan (dibayar setiap 

akhir bulan). (Nilai sekarang/Present value untuk 1% per bulan adalah 
sebesar Rp 78.400.000,00.)

(3) Taksiran nilai sisa mobil pada akhir bulan ke-50 adalah sebesar 
Rp11.800.000,00. PT SEGALASEWA MOTOR menjamin nilai sisa 
sebesar Rp11.800.000,00 tersebut. (Nilai sekarang/Present value untuk 
1% per bulan adalah sebesar Rp7.150.000,00.)

(4) Taksiran umur ekonomis mobil adalah enampuluh bulan. Di mana PT 
DEMENSEWA memiliki hak opsi di akhir masa leasing dengan harga 
sebesar nilai sisa.

(5) PT DEMENSEWA membayar security deposit sebesar Rp11.800.000,00 
atau sebesar nilai sisa sebagai jaminan, dan di akhir masa leasing akan 
dikembalikan jika PT DEMENSEWA tidak menggunakan hak opsinya.

(6) Tarif bunga leasing sebesar 12% per tahun atau 1% per bulan.

 DIMINTA:

a. Apakah jenis per janj ian leasing  yang di lakukan oleh PT 
DEMENSEWA?

b. Buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi perolehan aktiva 
tetap leasing oleh PT DEMENSEWA.

c. Hitung penyusutan pada tahun 2008 dan 2009 yang harus diakui oleh PT 
DEMENSEWA (metode yang digunakan oleh PT DEMENSEWA adalah 
garis lurus).

d. Buatkanlah jurnal untuk mencatat pembayaran leasing pada bulan 
pertama oleh PT DEMENSEWA. Angka-angka yang disebutkan di atas 
belum termasuk (excluded) PPN.
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2. Pada tanggal 1 Januari 2008 PT NIDJI melakukan leasing sebuah bangunan 
kepada PT LETTO. Berikut ini adalah semua informasi yang berkaitan dengan 
kegiatan leasing tersebut (harga-harga belum termasuk PPN 10%):
(1) Jangka waktu leasing adalah sepuluh tahun.
(2) Harga perolehan bangunan adalah Rp4.500.000.000,00 dan dibeli secara 

tunai oleh PT LETTO pada tanggal 1 Januari 2008.
(3) Bangunan disusutkan dengan metode garis lurus. Taksiran umur 

ekonomisnya adalah 25 tahun.
(4) Pembayaran lease adalah sebesar Rp275.000.000,00 yang dilaklukan 

pada setiap akhir tahun.
(5) PBB bangunan tersebut sebesar Rp8.500.000,00 dan asuransinya 

sebesar Rp10.000.000,00 diakui oleh PT NIDJI pada tahun pertama. 
Pembayaran PBB dibebankan kepada PT NIDJI sedangkan asuransi 
dibebankan kepada PT LETTO; pembayaran kedua beban tersebut 
dilakukan pada akhir tahun.

 DIMINTA:

a. Apakah jenis perjanjian leasing yang dilakukan oleh PT NIDJI?
b. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pada tahun 2008 di PT NIDJI.
c. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pada tahun 2008 di PT 

LETTO.
d. Jika PT LETTO membayar Rp 300.000.000,00 kepada pialang (broker) 

pada tanggal 1 Januari 2008 sebagai fee karena telah menemukan 
lessee, buatkan pula jurnal untuk mencatat transaksi ini.

Petunjuk : PPh pasal 23 yang dipungut atas jasa adalah sebesar 4,5% dari 
bruto, sedangkan PPh pasal 4 (2) yang dipungut adalah sebesar 
10% dari bruto.

3. Pada tanggal 1 Januari 2008 PT AREMA memiliki sebuah kontrak dengan 
PT DELTRAS untuk leasing sebuah mesin dengan jangka waktu 5 tahun. 
Kesepakatan pembayaran sebesar Rp94.732.000,00 (termasuk biaya 
pengurusan sebesar Rp6.000.000,00; belum termasuk PPN 10%)) dilakukan 
pada setiap awal tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2008. Beban asuransi 
dan pemeliharaan sebesar kira-kira Rp4.000.000,00 per tahun serta pajak-
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pajak terkait yang harus dibayar merupakan kewajiban pihak lessee. Mesin ini 
dikapitalisasikan sebesar Rp370.000.000,00 dan disusutkan menggunakan 
metode garis lurus. Tarif bunga leasing sebesar 12% per tahun. Pada akhir 
masa kontrak mesin tersebut akan menjadi milik PT AREMA. Aset tersebut 
memiliki taksiran umur kegunaan selama 5 tahun, tanpa nilai sisa.

 DIMINTA:

a. Apakah jenis perjanjian leasing yang dilakukan oleh PT AREMA?
b. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pada tanggal 1 Januari 2008 di 

PT AREMA.
c. Hitung penyusutan pada tahun 2008 dan buat jurnal yang harus dicatat 

oleh PT AREMA (metode yang digunakan oleh PT AREMA adalah saldo 
menurun berganda).

d. Hitung beban bunga pada tahun 2008 dan buat jurnal yang harus dicatat 
oleh PT AREMA.

e. Hitung pembayaran lease pada tanggal 31 Desember 2009 dan buat 
jurnal yang harus dicatat oleh PT AREMA, jika pemegang buku tidak 
membuat jurnal pembalik.

f. Berapakah jumlah yang harus muncul dalam neraca PT AREMA tanggal 
31 Desember 2008
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BAB 2
AKUNTANSI untuk 

PERUSAHAAN 
KONSTRUKSI

  
 Metode Persentase-Penyelesaian

 Metode Kontrak-Selesai
 Kerugian dalam Kontrak Jangka Panjang

 Kerugian dalam Tahun Berjalan
 Kerugian pada Kontrak yang Merugi

 Aspek Perpajakan
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AKUNTANSI
UNTUK PERUSAHAAN KONSTRUKSI

 

 Perusahaan konstruksi biasanya terspesialisasi ke dalam beberapa tipe 
konstruksi tertentu. Dengan demikian ada (1) perusahaan konstruksi/kontraktor 
untuk perumahan publik dan privat, (2) kontraktor jalan dan jembatan, serta (3) 
kontraktor gedung-gedung perkantoran, hotel dan industri. Para kontraktor ini 
dapat berposisi sebagai kontraktor umum maupun subkontraktor. Kontraktor 
umum adalah pihak yang memenangkan sebuah penawaran lelang atau tender 
atas keseluruhan proyek dan kemudian membagikan sebagian pekerjaannya 
kepada para subkontraktor yang biasanya merupakan spesialis di bidang 
saluran, kelistrikan, pekerjaan-pekerjaan logam, serta jenis-jenis pekerjaan 
konstruksi lainnya.
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TERMINOLOGI (Glosari)
 Berikut ini adalah istilah-istilah yang sering dipakai dan ditemui berkaitan 
dengan kontrak konstruksi. Istilah-istilah ini terutama digunakan dalam PSAK 
No. 34, standar akuntansi tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi.
Kontrak konstruksi : suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus 

untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi 
aset yang berhubungan erat satu sama lain atau 
saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi 
dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok.

Kontrak Harga Tetap : adalah kontrak konstruksi dengan syarat bahwa 
kontraktor telah menyetujui nilai kontrak yang telah 
ditentukan, atau tarif tetap yang telah ditentukan per 
unit output, yang dalam beberapa hal tunduk pada 
ketentuan-ketentuan kenaikan biaya.

Kontrak Biaya-Plus : kontrak konstruksi di mana kontraktor mendapat-kan 
penggantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan 
atau telah ditentukan, ditambah imbalan dengan 
persentase terhadap biaya atau imbalan tetap.

Klaim : jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi 
kerja atau pihak lain sebagai penggantian untuk 
biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. 
Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan 
yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan 
dalam spesifi kasi atau rancangan, dan perselisihan 
penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

Retensi : jumlah termin (progress billings) yang tidak dibayar 
hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam 
kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau 
hingga telah diperbaiki.

Termin (Progress Billing) : jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan 
dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun 
yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Uang Muka : jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum 
pekerjaan dilakukan.
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Metode Akuntansi
 Pada dasarnya akuntansi di perusahaan konstruksi tidak berbeda dengan 
akuntansi pada jenis perusahaan lain pada umumnya. Namun, salah satu 
masalah khusus pada perusahaan konstruksi yang mungkin tidak terdapat pada 
jenis perusahaan lainnya adalah yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan. 
Kebanyakan, pendapatan diakui pada saat penjualan (penyerahan) barang/jasa 
terjadi, karena hal-hal yang tidak pasti berkaitan dengan  proses perolehan 
pendapatan tersebut, relatif tidak ada dan harganya pun telah diketahui. Namun 
dalam situasi tertentu, mungkin saja pendapatan diakui sebelum penyelesaian 
atau penyerahan terjadi. Salah satu situasi seperti itu kita temui pada akuntansi 
untuk kontrak konstruksi jangka panjang pada perusahaan konstruksi yang 
menerapkan metode persentase-penyelesaian (percentage-of-completion 
method).
 Kontrak jangka panjang yang sejenis dengan kontrak konstruksi/
pembangunan gedung atau jembatan, seperti kontrak pengembangan pesawat 
terbang komersial dan militer, sistem pengiriman senjata, dan perangkat 
penjelajahan ruang angkasa sekalipun, misalnya, seringkali mengharuskan 
penjual (pembuat) melakukan penagihan kepada pembeli beberapa kali 
sepanjang proses pembuatan atau penyelesaian pekerjaannya ketika tahapan-
tahapan tertentu dalam pekerjaan tersebut telah terselesaikan. Ketika pekerjaan 
itu terdiri dari beberapa bagian yang dapat dipisahkan, seperti sebuah gedung 
yang terdiri dari beberapa lantai, atau proyek jalan raya, maka penagihan 
mungkin dilakukan pada tahapan penyelesaian tertentu,  misalnya pada saat 
penyelesaian setiap satu lantai gedung atau setiap penyelesaian 10 kilometer 
jalan. Kontrak-kontrak semacam itu memungkinkan penyerahan pekerjaan 
secara bertahap dan akuntansi juga harus melaporkannya dengan mencatat 
dan mengakui penjualan pada setiap tahapan penyerahan.
 Ada dua metode akuntansi yang amat berbeda untuk pengakuan dalam 
pekerjaan dengan kontrak jangka panjang ini, yaitu:
1. METODE PERSENTASE-PENYELESAIAN (PERCENTAGE-OF-

COMPLETION METHOD). Pendapatan dan laba kotor dalam metode 
ini diakui pada setiap periode/tahun buku dengan didasarkan pada 
perkembangan pekerjaan atau persentase penyelesaiannya. Biaya Konstruksi 
ditambah laba kotor yang diperoleh sampai dengan tanggal laporan 
diakumulasikan dalam sebuah perkiraan persediaan (Konstruksi/Bangunan 
dalam Penyelesaian), dan perkembangan penagihannya terakumulasi 
dalam perkiraan kontra persediaan (Tagihan Konstruksi/Bangunan dalam 
Penyelesaian).
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2. METODE KONTRAK-SELESAI (COMPLETED-CONTRACT METHOD). 
Pendapatan dan laba kotor hanya akan diakui apabila pekerjaannya 
telah selesai. Biaya Konstruksi diakumulasikan dalam sebuah perkiraan 
persediaan (Konstruksi/ Bangunan dalam Penyelesaian), dan perkembangan 
penagihannya terakumulasi dalam perkiraan kontra persediaan (Tagihan 
Konstruksi/Bangunan dalam Penyelesaian).

 Alasan untuk menggunakan akuntansi persentase-penyelesaian ini adalah 
bahwa dalam sebagian besar kontraknya pihak pembeli dan penjual telah 
memiliki hak yang sama-sama kuat. Pembeli memperoleh hak secara hukum 
untuk meminta kinerja tertentu sesuai yang tercantum dalam kontrak, sedangkan 
pihak penjual memiliki hak untuk memperoleh pertambahan pembayaran yang 
membuktikan kepentingan kepemilikan pihak pembeli atas proyek yang sedang 
dikerjakan. Sebagai hasilnya, terjadi penjualan yang berkesinambungan sejalan 
dengan perkembangan pekerjaan, dan karenanya pendapatan harus diakui 
pada saat-saat tersebut.
 Metode persentase penyelesaian harus digunakan ketika estimasi atas 
perkembangan penyelesaian pekerjaannya, pendapatan, dan biaya-biayanya 
telah dapat diketahui dengan layak, dan ketika semua kondisi berikut ini 
tercapai.
1. Kontraknya dengan jelas menyebutkan hak-hak yang terkait dengan barang 

dan jasa yang harus tersedia dan diterima oleh masing-masing pihak, hal-
hal yang berkaitan dengan tingkat penyelesaian dan pembayaran, serta 
pengaturan cara dan syarat-syaratnya yang harus dipatuhi.

2. Pihak pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi semua kewajiban yang 
tertera dalam kontrak.

3. Pihak kontraktor dapat diharapkan untuk memberikan kinerja sesuai yang 
dinyatakan dalam kontrak.

 Metode kontrak-selesai hanya diterapkan ketika kondisi-kondisi berikut 
ini ditemui: (1) ketika sebuah entitas (perusahaan konstruksi) kebanyakan 
kontraknya berjangka pendek (kurang dari satu tahun), atau (2) ketika kondisi 
untuk menerapkan metode persentase-penyelesaian tidak terpenuhi, atau (3) 
ketika ada risiko lebih besar yang melekat pada kontrak tersebut dibanding 
situasi normalnya. Namun yang perlu dicamkan adalah: persentase-
penyelesaian adalah metode yang lebih baik dan metode kontrak-selesai 
hanya digunakan ketika metode persentase-penyelesaian tidak mungkin 
diterapkan. Itulah sebabnya PSAK No. 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi 
hanya mengatur standar akuntansi untuk metode persentase-penyelesaian saja, 
dan tidak menyiratkan bahwa metode kontrak-selesai dapat digunakan. Namun 
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di bawah ini tetap dibahas akuntansi konstruksi dengan metode kontrak-selesai, 
karena mungkin saja ini ditemukan dalam praktik (misalnya diterapkan untuk 
kontrak konstruksi yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu periode 
akuntansi atau kurang).

METODE PERSENTASE-PENYELESAIAN
 Metode persentase-penyelesaian mengakui pendapatan, biaya, dan laba 
kotor bersamaan dengan tahapan-tahapan penyelesaian dalam sebuah kontrak 
jangka panjang. Jika pengakuan pos-pos tersebut ditunda sampai seluruh kontrak 
terselesaikan maka akan terjadi salah saji dalam laporan keuangan berkaitan 
dengan upaya (biaya) dan penyelesaian (pendapatan) sepanjang periode 
akuntansi yang sedang berjalan (interim period). Untuk menerapkan metode 
persentase-penyelesaian, kita harus memiliki beberapa dasar atau standar 
untuk mengukur kemajuan penyelesaian pada suatu titik waktu tertentu.

Mengukur Kemajuan Penyelesaian
 Banyak metode yang digunakan dalam praktik untuk menentukan tingkat 
kemajuan penyelesaian. Yang paling banyak dipakai adalah metode ’cost-to-cost 
(biaya-ke-biaya),’ metode ’efforts-expended (upaya-yang-telah-dilakukan),’ dan 
metode ’units of work performed (unit-pekerjaan-yang-telah-dilaksanakan)’
 Tujuan dari semua metode tersebut adalah untuk mengukur kemajuan 
tahapan dari pekerjaan yang tergambarkan melalui biaya, unit, atau nilai tambah. 
Berbagai macam pengukuran (semisal, biaya yang terjadi, jumlah jam kerja 
tenaga kerja, kuantitas yang diproduksi, jumlah lantai gedung yang selesai 
dibangun, dan seterusnya) diidentifi kasikan dan diklasifi kasikan berdasarkan 
ukuran-ukuran masukan (input) dan keluaran (output). Pengukuran masukan 
(biaya yang terjadi, jumlah jam kerja tenaga kerja) dinyatakan dalam bentuk 
upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kontrak. Pengukuran keluaran 
(seperti kuantitas yang dihasilkan, jumlah lantai gedung yang selesai dibangun, 
jumlah kilometer jalan tol yang terselesaikan) dinyatakan dalam bentuk hasil yang 
diperoleh. Tidak ada di antara kedua metode tersebut di atas yang bersifat pasti 
atau berlaku universal untuk setiap kontrak jangka panjang. Penggunaannya 
amat membutuhkan penyesuaian yang hati-hati dan kebijaksanaan dalam 
menerapkannya sesuai situasi.
 Baik pengukuran masukan maupun keluaran memiliki ketidakuntungan 
tertentu. Pengukuran masukan didasarkan pada hubungan yang kuat antara 
suatu unit masukan dengan produktivitas. Jika ada ketidakefi sienan yang 
mengakibatkan hubungan produktivitasnya berubah, maka hasil pengukurannya 
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akan menjadi tidak akurat. Masalah lain yang dapat terjadi adalah yang disebut 
”pemuatan ujung-pangkal (front-end loading),” yang dapat membuat estimasi 
penyelesaian menjadi terlalu tinggi karena terjadinya biaya yang signifi kan di 
awal pengerjaan kontrak. Beberapa biaya konstruksi pada tahap awal kadang 
harus diabaikan ketika biaya tersebut tidak berhubungan dengan pengerjaan 
kontrak–misalnya, biaya bahan yang belum digunakan atau biaya subkontrak 
yang belum dilaksanakan.
 Pengukuran keluaran dapat menghasilkan perhitungan yang tidak akurat 
jika unit yang digunakan tidak dapat diperbandingkan dalam waktu, upaya, 
ataupun biaya untuk menyelesaikan kontrak. Sebagai contoh, menggunakan 
jumlah lantai gedung yang dapat diselesaikan bisa jadi akan dapat menyesatkan. 
Menyelesaikan lantai pertama dari sebuah gedung 8 lantai mungkin 
membutuhkan lebih dari  sekadar seperdelapan dari total biaya karena besarnya 
biaya konstruksi untuk mengerjakan fondasi dan struktur bagian bawah lebih 
dari biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan tiap lantai berikutnya.
 Salah satu pengukuran masukan yang lebih populer untuk menentukan 
kemajuan penyelesaian pekerjaan adalah basis biaya-ke-biaya. Dengan basis 
biaya-ke-biaya ini, persentase penyelesaian diukur dengan membandingkan 
biaya yang terjadi sampai dengan tanggal laporan dengan estimasi total biaya 
yang paling mutakhir untuk menyelesaikan kontrak, sebagaimana ditunjukkan 
dalam persamaan berikut ini.

                                                Biaya yang terjadi s/d tanggal laporan
  Persentase Penyelesaian = –––––––––––––––––––––––––––––––
                                                         Estimasi total biaya terkini

 Persentase biaya yang terjadi yang dibebankan dari estimasi total biaya 
dikaitkan kepada total pendapatan atau total estimasi laba kotor dari kontrak 
yang bersangkutan. Jumlah yang harus ditentukan adalah pendapatan atau 
laba kotor yang harus diakui pada tanggal laporan.

   Pendapatan (atau laba                 Estimasi                      Persentase
   kotor) yang diakui pada   =     total pendapatan      ×      penyelesaian
        tanggal laporan                  (atau laba kotor)

 Untuk menentukan besarnya pendapatan dan laba kotor yang diakui pada 
setiap periode maka kita mengurangkan total pendapatan atau laba kotor yang 
telah diakui pada periode sebelumnya. Agar lebih jelas, contoh penerapan 
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metode ini diilustrasikan seperti berikut. Misalnya, PT Konstruksi Tahan Banting 
memenangkan sebuah tender dari pemerintah Kabupaten A dan memperoleh 
kontrak yang dimulai pada bulan April 2008 untuk membangun sebuah jembatan 
senilai Rp 5.500.000.000,00 yang diharapkan akan selesai pada bulan Juli 2010 
dengan biaya pengerjaan diestimasikan Rp 5.000.000.000,00. (Perhatikanlah 
bahwa dalam contoh ilustrasi ini, pada akhir tahun 2009 taksiran total biaya 
untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut meningkat dari Rp 5.000.000.000,00 
menjadi Rp 5.050.000.000,00). Berikut ini adalah informasi dan perhitungan-
perhitungannya.

  2008 2009      2010
Total biaya s/d tgl Neraca 2.000.000.000 3.920.000.000  5.050.000.000
Estimasi biaya untuk 
menyelesaikan  3.000.000.000 1.130.000.000          . . .
Perkembangan penagihan
dalam tahun berjalan  1.800.000.000 2.500.000.000 1.200.000.000 

 
Perkembangan penerimaan
kas dalam tahun berjalan 1.600.000.000 2.000.000.000 1.900.000.000

 Persentase penyelesaian untuk kontrak tersebut dapat dihitung sebagaimana 
tampak di halaman berikut. Berdasarkan data-data tersebut kita dapat 
membuatkan jurnal untuk mencatat (1) biaya pengerjaan konstruksi, (2) 
perkembangan penagihan, (3) kas yang berhasil ditagih. Jurnal yang akan 
disajikan di bawahnya, sebenarnya merupakan ikhtisar/akumulasi dari banyak 
transaksi yang dibuat jurnalnya masing-masing pada saat terjadinya sepanjang 
tahun yang berjalan.

        2008       2009        2010

Nilai Kontrak 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000
Dikurangi estimasi biaya:
Biaya s/d tgl Neraca    2.000.000.000 3.920.000.000 5.050.000.000

Estimasi biy. Penyelesaian  3.000.000.000     1.130.000.000          . . .    

Estimasi total biaya  5.000.000.000     5.050.000.000 5.050.000.000

Estimasi total laba kotor 500.000.000       450.000.000     450.000.000
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Persentase penyelesaian               40%               77,6%         100%

    2.000.000.000 3.920.000.000 5.050.000.000 
  
 5.000.000.000     5.050.000.000  5.050.000.000

   Mencatat biaya konstruksi               

Tahun 2008:                                       Debit                     Kredit

Konstruksi dalam Penyelesaian 2.000.000.000 . . .  
 Persediaan Bhn. Bangunan,
  Kas, Utang, dll. . . .    2.000.000.000   

Tahun 2009:                                         
Konstruksi dalam Penyelesaian 1.920.000.000 . . .  
 Persediaan Bhn. Bangunan,
  Kas, Utang, dll.       . . .    1.920.000.000   

Tahun 2010:                                         
Konstruksi dalam Penyelesaian 1.130.000.000 . . .  
 Persediaan Bhn. Bangunan,
  Kas, Utang, dll.                       . . .    1.130.000.000   

                                                    Mencatat perkembangan penagihan               

Tahun 2008: Debit Kredit

Piutang Usaha                    1.800.000.000 . . .  
 Tagihan Konstruksi dalam
  Penyelesaian                            . . . 1.800.000.000 

Tahun 2009:                                         
Piutang Usaha                    2.500.000.000 . . .  
 Tagihan Konstruksi dalam
  Penyelesaian                            . . .    2.500.000.000   
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Tahun 2010:                                         

Piutang Usaha 1.200.000.000  . . .  
 Tagihan Konstruksi dalam
  Penyelesaian  . . .    1.200.000.000   

                                                       Mencatat kas yang berhasil ditagih               

Tahun 2008:                                      Debit                    Kredit

Kas                                    1.600.000.000 . . .  
     Piutang Usaha                             . . .    1.600.000.000   
Tahun 2009:                                         

Kas                                    2.000.000.000 . . .  
     Piutang Usaha                             . . .    2.000.000.000        

Tahun 2010:                                         

Kas                                    1.900.000.000 . . .  
     Piutang Usaha                             . . .    1.900.000.000        
  

 Dalam ilustrasi ini, biaya yang terjadi sampai dengan tanggal neraca 
merupakan bagian dari estimasi total biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan 
seluruh proyek yang dihitung berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaannya. 
Taksiran pendapatan dan laba kotor yang harus diakui setiap tahun dapat dicari 
dengan perhitungan seperti di bawah ini.

 2008 2009 2010

Pendapatan yang diakui:

2008 
5.500.000.000 × 40% 2.200.000.000   
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2009
5.500.000.000 × 77,6%                                   4.268.000.000
Pendapatan diakui 2008                                (2.200.000.000)

Pendapatan 2009        2.068.000.000   

2010
5.500.000.000 × 100%     5.500.000.000

Pendapatan diakui 2008
    dan 2009                                             (4.268.000.000)

Pendapatan 2010      1.232.000.000  
 
 
Laba Kotor yang diakui:

2008 
500.000.000 X 40% 200.000.000   

2009
450.000.000 X 77,6%  349.200.000
Pendapatan diakui 2008  (200.000.000)

Pendapatan 2009     149.200.000   

2010
450.000.000 X 100%        450.000.000
  
Pendapatan diakui 2008
    dan 2009                         (349.200.000)

Pendapatan 2010    110.800.000   
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 Ayat jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba kotor pada setiap tahun 
serta penyelesaian dan persetujuan fi nal atas kontrak yang telah dikerjakan 
dibuat sebagai berikut:

                                                 Pengakuan Pendapatan dan Laba Kotor

Tahun 2008:             Debit   Kredit

Konstruksi dalam Penyelesaian
   (laba kotor)  200.000.000 . . .  
Beban konstruksi                               2.000.000.000 . . .
 Pendapatan Kontrak Jangka
   Panjang   . . .    2.200.000.000   

Tahun 2009:                                         
Konstruksi dalam Penyelesaian
    (laba kotor)   149.200.000 . . .
Beban Konstruksi  1.920.000.000 . . .  
     Pendapatan Kontrak Jangka
        Panjang                                     . . .    2.069.200.000   

Tahun 2010:                                         

Konstruksi dalam Penyelesaian
    (laba kotor)       110.800.000 . . .
Beban Konstruksi 1.130.000.000 . . .  
     Pendapatan Kontrak Jangka
        Panjang                                   . . . 1.230.800.000   
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                                                    Mencatat penyelesaian kontrak               

Tahun 2010:    Debit Kredit

Tagihan Konstruksi dalam
 Penyelesaian  5.500.000.000 . . .  
   Konstruksi dlm Penyelesaian  . . .   5.500.000.000   
  
 Perhatikanlah di sini bahwa laba kotor yang telah dihitung sebelumnya 
didebitkan ke dalam perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian. Begitu pula, 
Pendapatan Kontrak Jangka Panjang dikreditkan sebesar jumlah yang telah 
dihitung sebelumnya dalam ilustrasi di atas. Selisih dari jumlah yang diakui setiap 
tahun untuk pendapatan dan laba kotor ini didebitkan ke dalam sebuah perkiraan 
nominal yaitu Beban Konstruksi (serupa dengan beban pokok penjualan pada 
sebuah perusahaan manufaktur), yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. 
Jumlah tersebut merupakan biaya konstruksi yang sesungguhnya terjadi pada 
periode berjalan. Misalnya, pada PT Konstruksi Tahan Banting dalam ilustrasi 
di atas biaya sesungguhnya sebesar Rp 2.000.000.000,00 yang terjadi pada 
tahun 2008 digunakan untuk menghitung laba kotor sebesar Rp 200.000.000,00 
maupun untuk menghitung persentase yang telah terselesaikan yakni sebesar 
40%. 
 Biaya-biaya harus terus diakumulasikan dalam perkiraan Konstruksi dalam 
Penyelesaian dengan tujuan untuk mencatat total biaya yang terjadi (ditambah 
laba yang harus diakui) sampai dengan tanggal neraca. Buku besar perkiraan 
Konstruksi dalam Penyelesaian selama jangka waktu penyelesaian proyek 
konstruksi tersebut akan menunjukkan posisi seperti di bawah ini.

Konstruksi dalam Penyelesaian

2008 biaya konstruksi Rp 2.000.000.000 31/12/2010 menutup
2008 pengakuan laba kotor 200.000.000  proyek
2009 biaya konstruksi 1.920.000.000  yang
2009 pengakuan laba kotor 149.200.000  telah
2010 biaya konstruksi 1.130.000.000  selesai  Rp 5.500.000.000
2010   pengakuan laba kotor         110.800.000

     Total Rp 5.500.000.000 Total        Rp 5.500.000.000
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 Ilustrasi PT Konstruksi Tahan Banting di atas menunjukkan juga suatu 
perubahan estimasi pada tahun kedua, 2009, yang mengalami kenaikan biaya 
dari Rp 5.000.000.000,00 menjadi Rp 5.050.000.000,00. Perubahan estimasi 
ini dicatat menggunakan metode pemulihan kumulatif (cumulative catch-up 
manner). Ini dilakukan dengan menyesuaikan persentase yang terselesaikan 
berdasarkan total biaya kemudian mengurangi jumlah pendapatan dan laba kotor 
yang telah diakui pada periode sebelumnya menjadi pendapatan dan laba kotor 
yang dihitung pada tahun berjalan. Dengan demikian perubahan estimasi yang 
dilakukan pada periode perubahan ini akan membuat neraca pada akhir periode 
perubahan estimasi serta akuntansinya pada periode-periode setelahnya akan 
tampak seperti yang seharusnya seolah-olah estimasi tersebut adalah estimasi 
yang dilakukan sejak awal.

Penyajian Laporan Keuangan pada Metode Persentase 
Penyelesaian
 Biasanya, ketika piutang yang berasal dari sebuah penjualan dicatat, 
perkiraan persediaan akan dikurangi. Namun, dalam penerapan metode 
persentase penyelesaian ini, baik perkiraan piutang maupun persediaannya 
terus terbawa ke periode-periode berikutnya. Dengan mengurangkan saldo 
akun penagihan terhadap Konstruksi dalam Penyelesaian akan menghindarkan 
terjadinya penghitungan dua kali dalam perkiraan persediaan. Selama masa 
kontrak, selisih antara perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian dengan 
perkiraan Tagihan Konstruksi dalam Penyelesaian dilaporkan di neraca sebagai 
aktiva lancar jika selisihnya bersaldo debit, dan sebaliknya, pada kelompok 
kewajiban lancar jika saldonya kredit.
 Ketika biaya yang terjadi ditambah dengan laba kotor yang diakui sampai 
dengan tanggal neraca (saldo perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian) lebih 
besar dari saldo tagihannya, maka selisihnya harus dilaporkan sebagai aktiva 
lancar di neraca dengan nama ”Selisih Lebih Biaya dan Pengakuan Laba 
terhadap Penagihan.” Bagian yang belum ditagih dari pendapatan yang diakui 
pada tanggal neraca dapat dihitung setiap saat dengan mengurangkan tagihan 
pada tanggal neraca dari pendapatan yang diakui pada tanggal neraca. Pada 
contoh di PT Konstruksi Tahan Banting, misalnya, perhitungan pada tahun 2008 
akan tampak seperti berikut:
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- Pendapatan kontrak yang diakui sampai dengan tanggal neraca:
       Rp 2.000.000.000,00
 Rp 5.500.000.000,00 ×–––––––––––––––––– Rp 2.200.000.000,00
      Rp 5.000.000.000,00

- Penagihan sampai dengan tanggal neraca  1.800.000.000,00

- Pendapatan yang belum ditagih         Rp   400.000.000,00

 Ketika jumlah penagihan lebih besar daripada jumlah biaya yang terjadi 
dan laba kotor pada tanggal neraca, maka selisihnya dilaporkan sebagai 
suatu kewajiban lancar yang diberi nama perkiraan ”Selisih Lebih Penagihan 
terhadap Biaya dan Pengakuan Laba.”
 Ketika sebuah perusahaan konstruksi memiliki sejumlah proyek, dan 
besar biayanya melebihi jumlah tagihan pada beberapa kontrak sementara 
ada beberapa kontrak lain yang jumlah tagihannya lebih besar ketimbang 
biayanya, maka kontrak-kontrak tersebut harus dipisahkan. Sisi aktiva di 
neraca hanya menyajikan kontrak-kontrak yang jumlah biaya dan pengakuan 
pendapatannya lebih besar daripada jumlah tagihan, sedangkan sisi kewajiban 
hanya menyajikan kontrak-kontrak yang jumlah penagihannya lebih besar 
ketimbang jumlah biaya dan laba yang diakui. Hal ini sebaiknya diungkapkan 
(disclosed) secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan, dan bukannya 
sekadar ikhtisar yang menyajikan selisih bersih dari kedua jumlah tersebut.
 Dari angka-angka yang telah kita bahas di atas, maka penyajian dalam 
laporan keuangan milik PT Konstruksi Tahan Banting, yang menerapkan metode 
persentase-penyelesaian untuk kegiatan kontrak jangka panjangnya, akan 
tampak sebagai berikut.

PT KONSTRUKSI TAHAN BANTING
       2008      2009     2010
Laporan Laba Rugi
   
Pendapatan dari Kontrak
Jangka Panjang 2.200.000.000 2.068.000.000 1.232.000.000
Beban Konstruksi 2.000.000.000 1.920.000.000 1.130.000.000
    
Laba Kotor   200.000.000 148.000.000 102.000.000
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                  2008 2009 2010

Neraca (31 Desember)

Aktiva Lancar
   Piutang Usaha   200.000.000      500.000.000
   Persediaan:
   Konstruksi dalam
       Penyelesaian      2.200.000.000      
   Penagihan              1.800.000.000      

   Selisih lebih biaya
       dan pengakuan 
       pendapatan di-
       banding penagihan                    400.000.000

Kewajiban Lancar
    Selisih lebih penagihan 
    dibanding total biaya 
    kontrak
    (4.300.000.000 – 4.268.000.000)                            32.000.000

Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan No.1 Ikhtisar kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting.
Kontrak Konstruksi Jangka Panjang. Perusahaan mengakui pendapatan 
dan melaporkan laba dari kontrak konstruksi jangka panjang, yang merupakan 
bisnis utamanya, atas dasar metode akuntansi persentase-penyelesaian. 
Kontrak-kontrak ini biasanya mencakup jangka waktu lebih dari satu tahun. 
Jumlah pendapatan dan laba yang diakui setiap tahun didasarkan pada 
perbandingan antara biaya yang terjadi dengan estimasi total biaya. Biaya-biaya 
yang dimasukkan ke dalam perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian meliputi 
bahan-bahan langsung, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead yang terkait 
dengan proyek. Beban-beban administrasi dan umum perusahaan dibebankan 
pada periode terjadinya dan tidak dialokasikan terhadap kontrak konstruksi.
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METODE KONTRAK-SELESAI
 Dengan metode kontrak-selesai pengakuan pendapatan dan laba kotor 
dilakukan pada saat penjualan terjadi yaitu pada saat kontrak telah diselesaikan. 
Biaya-biaya atas kontrak jangka panjang yang masih sedang dalam proses 
serta penagihan-pebagihan pada periode berjalan diakumulasikan, namun 
tidak ada pengakuan dalam periode berjalan (interim) di laporan laba rugi untuk 
pendapatan, beban, dan laba kotor.
 Keuntungan utama dari metode kontrak-selesai ini adalah bahwa pelaporan 
pendapatan didasarkan pada hasil akhir yang sesungguhnya, dan bukannya 
atas`dasar estimasi dari pekerjaan yang belum dilaksanakan. Sebaliknya, 
ketidakuntungan yang utama dari metode ini adalah bahwa ia tidak dapat 
menggambarkan kinerja sesungguhnya pada periode yang berjalan ketika masa 
kontraknya melampaui jangka waktu satu periode akuntansi. Ketika misalnya 
kinerja atau kegiatan operasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 
konstruksi sebetulnya sama dan merata pada setiap tahun sepanjang masa 
kontrak, namun karena ia menerapkan metode kontrak selesai maka pengakuan 
pendapatan dilakukan seluruhnya pada saat pekerjaan telah selesai dan 
diserahkan seluruhnya. Dengan demikian akan terjadi ketidaktepatan dalam 
penyajian pendapatan sepanjang periode akuntansi ketika masa kontrak belum 
selesai dan pekerjaannya belum diserahkan.
 Jurnal-jurnal yang setiap tahun harus dibuat  untuk mengakui biaya konstruksi, 
perkembangan penagihan, maupun kas yang diterima dari pelanggan, sama 
dengan yang dilustrasikan dengan metode persentase-penyelesaian di atas. 
Perbedaan yang utama pada metode kontrak-selesai ini adalah tidak dibuatnya 
jurnal-jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba kotor. Dari contoh proyek 
pembangunan jembatan oleh PT Konstruksi Tahan Banting di atas, maka jurnal 
yang harus dibuat ketika ia menerapkan metode kontrak-selesai untuk mengakui 
pendapatan dan biaya serta perkiraan persediaan dan penagihan yang harus 
ditutup pada tahun 2010 adalah seperti berikut.

Tagihan Konstruksi dalam
   Penyelesaian                               5.500.000.000  . . .  
     Pendapatan Kontrak Jangka                     
         Panjang                      . . .                 5.500.000.000
Biaya Konstruksi                5.050.000.000  . . .  
     Konstruksi dlm Penyelesaian                . . .                5.050.000.000   
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 Jika kita membandingkan kedua metode pengakuan pendapatan ketika 
diterapkan dalam proyek pembuatan jembatan pada ilustrasi di atas, maka PT 
Konstruksi Tahan Banting akan mengakui laba kotor seperti ditampakkan di 
bawah ini.

 2008 2009 2010

Persentase-Penyelesaian Rp 200.000.000 Rp 148.000.000 Rp 102.000.000

Kontrak-Selesai  . . .  . . .  Rp 450.000.000

Laporan keuangan dengan metode kontrak-selesai akan disajikan:

PT KONSTRUKSI TAHAN BANTING

               2008  2009        2010
Laporan Laba Rugi
   
Pendapatan dari Kontrak
Jangka Panjang    . . .   . . .    5.500.000.000
Beban Konstruksi    . . .    . . .     5.050.000.000
    
Laba Kotor                        . . .             . . .           450.000.000

                     2008              2009            2010
Neraca (31 Desember)
Aktiva Lancar
   Piutang Usaha                 200.000.000  500.000.000
  
                     2008        2009   2010

Persediaan:
   Konstruksi dalam
        Penyelesaian    2.000.000.000      
   Penagihan             1.800.000.000      
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    Biaya kontrak yang
        belum ditagih          200.000.000

Kewajiban Lancar
    Selisih lebih penagihan 
    dibanding total biaya 
    (4.300.000.000 – 3.920.000.000)       380.000.000

Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan No.1  Ikhtisar kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting.
Kontrak Konstruksi Jangka Panjang. Perusahaan mengakui pendapatan 
dan melaporkan laba dari kontrak konstruksi jangka panjang, yang merupakan 
bisnis utamanya, atas dasar metode akuntansi kontrak-selesai. Kontrak-kontrak 
ini biasanya mencakup jangka waktu lebih dari satu tahun. Biaya-biaya kontrak 
dan penagihannya diakumulasikan sepanjang periode konstruksi, namun 
pendapatan dan laba diakui setelah seluruh kontrak selesai dikerjakan dan 
diserahkan. Biaya-biaya yang dimasukkan ke dalam perkiraan Konstruksi dalam 
Penyelesaian meliputi bahan-bahan langsung, tenaga kerja langsung, serta 
biaya overhead yang terkait dengan proyek. Beban-beban administrasi dan 
umum perusahaan dibebankan pada periode terjadinya dan tidak dialokasikan 
terhadap kontrak konstruksi. 

KERUGIAN DALAM KONTRAK JANGKA-PANJANG

 Ada dua macam kerugian yang mungkin terjadi pada kontrak-kontrak 
berjangka panjang:
1. KERUGIAN DALAM TAHUN BERJALAN PADA SUATU KONTRAK YANG 

MENGUNTUNGKAN. Kondisi ini terjadi ketika dalam suatu periode pada 
masa konstruksi ada kenaikan estimasi total biaya yang cukup signifi kan, 
namun kenaikan biaya ini tidak sampai membuat pendapatan dari kontrak 
tersebut secara keseluruhan menjadi rugi. Secara total kontrak ini masih 
memberikan laba, sehingga dalam kondisi seperti ini hanya jika kita 
menerapkan metode persentase-penyelesaian maka kenaikan estimasi 
biaya tersebut harus dibuatkan penyesuaian dalam tahun berjalan untuk 
selisih laba kotor yang telah diakui pada periode sebelumnya. Penyesuaian 
ini dicatat dengan mengakui kerugian dalam tahun berjalan yang disebabkan 
oleh adanya perubahan dalam estimasi akuntansi ini.
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2. KERUGIAN PADA SUATU KONTRAK YANG MERUGI. Biaya yang 
diestimasikan pada akhir suatu periode berjalan mungkin menunjukkan 
bahwa kontrak ini akan menghasilkan kerugian pada akhir masa kontraknya 
nanti. Jika terjadi demikian, maka baik penerapan metode persentase-
penyelesaian maupun metode kontrak-selesai mengha-ruskan kita mengakui 
seluruh kerugian kontrak yang telah diperkirakan tersebut ke dalam periode 
berjalan.

 Perlakuan akuntansi untuk kontrak-kontrak yang merugi ini konsisten dengan 
kebiasaan dalam akuntansi berkaitan dengan antisipasi atas suatu kerugian 
potensial (kerugian yang belum terjadi) untuk menghindari lebih saji dalam laba 
tahun berjalan dan di masa yang akan datang. Prinsip semacam ini di akuntansi 
dikenal sebagai konsep konservatif (konservatisme dalam akuntansi).

Kerugian dalam Tahun Berjalan
 Untuk memberikan gambaran tentang kerugian dalam tahun berjalan 
pada sebuah kontrak yang menguntungkan, marilah kita ilustrasikan dengan 
menganggap bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 PT Konstruksi Tahan 
Banting mengestimasikan bahwa biaya untuk menyelesaikan seluruh kontrak 
pembangunan jembatannya adalah sebesar Rp 1.400.000.000,00 dan bukannya 
Rp 1.130.000.000,00 (lihat ilustrasi sebelumnya di atas). Dengan asumsi bahwa 
data-data lainnya tetap, PT Konstruksi Tahan Banting akan menampakkan 
perhitungan persentase penyelesaiannya seperti di bawah ini. (Ada penurunan 
persentase-penyelesaian dari 77,6% menjadi 73,7% akibat kenaikan estimasi 
biaya di masa datang untuk menyelesaikan kontrak.)

-  Biaya konstruksi sampai dengan tanggal neraca
         (31 Desember 2009)                                           Rp 3.920.000.000,00
-  Estimasi biaya untuk penyelesaian (revisian)           1.400.000.000,00

                  Estimasi total biaya                               Rp 5.320.000.000,00

        Persentase yang telah diselesaikan                                                  
  (3.920.000.000 ÷ 5.320.000.000)                               73,7%
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-  Pendapatan kontrak yang diakui pada tahun2009:
 (5.500.000.000,00 X 73,7%) - 2.200.000.000,00    Rp 1.853.500.000,00
-  Biaya yang terjadi pada tahun 2009                  (1.920.000.000,00)

-  Rugi yang diakui pada tahun 2009            (Rp 66.500.000,00)

 Kerugian sebesar Rp 66.500.000,00 yang diakui pada tahun 2009 adalah 
penyesuaian kumulatif atas ”kelebihan” laba kotor kontrak yang diakui pada tahun 
2008. Ketimbang mengoreksi periode sebelumnya, dilakukan ”penyerapan” 
seluruh salah saji periode sebelumnya tersebut ke dalam periode sekarang 
yang berjalan. Dalam ilustrasi ini penyesuaian yang dilakukan sedemikian 
besar sehingga mengakibatkan pengakuan kerugian pada tahun 2009. Jurnal 
yang harus dibuat untuk mengakui kerugian pada tahun 2009 ini adalah seperti 
berikut.

Beban-beban Konstruksi           1.920.000.000  . . .  
Konstruksi dalam Penyelesaian (Rugi)               . . .                 66.500.000       
         Pendapatan dari Kontrak Jangka
                    Panjang    . . .             1.853.500.000

 Kerugian sebesar Rp 66.500.000,00 akan dilaporkan dalam laporan laba 
rugi tahun 2009 sebagai selisih antara pendapatan yang dilaporkan sebesar Rp 
1.853.500.000,00 dengan biayanya yang sebesar Rp 1.920.000.000,00. Jika 
menggunakan metode kontrak-selesai, tidak ada rugi yang diakui pada 
tahun 2009 karena kontrak tersebut diharapkan masih dapat menghasilkan 
laba yang akan diakui pada tahun penyelesaian dan penyerahan seluruh 
pekerjaannya.

Kerugian pada Kontrak yang Merugi

 Sebagai ilustrasi akuntansi untuk sebuah kontrak jangka panjang yang 
secara keseluruhan merugi, marilah kita asumsikan bahwa pada tanggal 31 
Desember 2009, PT Konstruksi Tahan Banting mengestimasikan bahwa biaya 
untuk menyelesaikan kontrak pembangunan jembatan di atas adalah sebesar 
Rp 1.650.000.000,00 dan bukannya sebesar Rp 1.134.000.000,00. Pembalikan 
estimasi relatif terhadap kontrak pembangunan jembatan ini akan ditunjukkan 
sebagai berikut.
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                      2008                               2009

                                    Estimasi  Semula          Estimasi Revisian
                                                        
Nilai Kontrak                       Rp 5.500.000.000            Rp 5.500.000.000
Estimasi Total Biaya                  5.000.000.000                 5.570.000.000*  

Estimasi laba kotor                       Rp     500.000.000        

Estimasi Kerugian                                                        Rp      70.000.000  

* (3.920.000.000 + 1.650.000.000)

 Dengan metode persentase-penyelesaian, laba kotor sebesar Rp 
200.000.000,00 diakui pada tahun 2008 (lihat perhitungan pada ilus-trasi di 
awal pembahasan metode ini). Laba kotor Rp 200.000.000,00 ini harus di-
offset (dihapus) pada tahun 2009 karena ia tidak dapat diharapkan lagi untuk 
bisa direalisasikan. Sebaliknya, kerugian sebesar Rp 70.000.000,00 harus 
segera diakui pada tahun 2009 karena prinsip konservatisme mengharuskan 
kita sesegera mungkin mengakui kerugian begitu besarannya telah dapat 
diestimasikan. Karena itu, total kerugian sebesar Rp 270.000.000,00 (Rp 
200.000.000,00 + Rp 70.000.000,00) harus diakui pada tahun 2009 agar dapat 
memunculkan nilai bersih rugi sebesar Rp 70.000.000,00.
 Pengakuan pendapatan pada tahun 2009 dapat dihitung sebagimana tampak 
pada perhitungan berikut ini.
-  Pendapatan yang diakui pada tahun 2009
     Nilai Kontrak                                           Rp 5.500.000.000,00
  Persentase penyelesaian                                 ×         70,3% *

  Pengakuan pendapatan s/d tanggal neraca Rp   3.866.500.000,00
          Dikurangi:
  
  Pengakuan pendapatan sebelum 2009   2.200.000.000,00

  Pendapatan yang diakui tahun 2009    1.666.500.000,00
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-  Biaya sampai dengan tanggal neraca: 
 (31 Desember 2009)  Rp 3.920.000.000,00
         Estimasi biaya s/d 
              penyelesaian          Rp  1.650.000.000,00
     
          Estimasi total biaya    Rp  5.570.000.000,00

 * Persentase penyelesaian:  Rp 3.920.000.000,00 ÷ Rp 5.570.000.000,00
                 =  70,3%

 Perhitungan biaya konstruksi yang harus dibebankan pada tahun 2009, 
dilakukan dengan menambahkan total kerugian yang harus diakui pada tahun 
2009 (Rp 200.000.000,00 + Rp 70.000.000,00), terhadap pendapatan yang 
harus diakui pada tahun 2009. Lihat perhitungan di bawah ini.

 Pendapatan yang diakui pada tahun 2009 
      (dari perhitungan di atas)               Rp 1.666.500.000
   
Total kerugian yang diakui pada tahun 2009:
      Pembalikan laba kotor tahun 2008          Rp 200.000.000      
      Total estimasi rugi atas kontrak 
           yang dikerjakan              70.000.000   270.000.000

    
    Biaya konstruksi yang dibebankan dalam
       tahun 2009                    Rp 1.936.500.000

 Jurnal yang harus dibuat oleh PT Konstruksi Tahan Banting untuk mencatat 
pendapatan, beban, dan kerugian dari kontrak jangka panjang pada tahun 2009 
adalah sebagi berikut.

Beban-beban Konstruksi       1.936.500.000   . . .  
 Konstruksi dalam Penyelesaian (Rugi)    . . .                          70.000.000
 Pendapatan dari Kontrak Jangka
          Panjang                                     . . .                     1.666.500.000
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 Pada akhir tahun 2009, buku besar Konstruksi dalam Penyele-saian memiliki 
saldo sebesar Rp 3.850.000.000,00.

Konstruksi dalam Penyelesaian

2008   biaya konstruksi  Rp 2.000.000.000 31/12/2009   pengakuan
2008   pengakuan laba kotor         200.000.000           rugi              270.000.000
2009   biaya konstruksi            1.920.000.000        

     Total      Rp 4.120.000.000 Total         Rp   270.000.000

     Saldo                                     3.850.000.000

 Dengan metode persentase-penyelesaian, kerugian dari kontrak jangka 
panjang sebesar Rp 70.000.000,00 juga harus diakui, pada tahun di mana 
kerugian tersebut pertama kali terjadi, sehingga jurnal yang harus dibuat pada 
tahun 2009 adalah:

Rugi dari Kotrak Jangka Panjang               70.000.000                . . .  
 Konstruksi dalam Penyelesaian (Rugi)   . . .                70.000.000                  

 Ketika saldo perkiraan Tagihan lebih kecil dibandingkan dengan nilai kontrak, 
maka saldo perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian pun akan lebih kecil pula 
dibandingkan dengan nilai kontraknya. Pada kondisi di mana perkiraan Konstruksi 
dalam Penyelesaian lebih besar dibanding perkiraan tagihannya, maka kerugian 
yang diakui dapat dikurangkan ke neraca melalui pos akumulasi biaya. Dengan 
demikian apakah menggunakan metode kontrak-selesai ataukah menggunakan  
metode persentase-penyelesaian cadangan kerugian (pos pengurang) dapat 
digabungkan dengan perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian, sehingga 
saldo persediaan pun akan menjadi berkurang. Dari ilustrasi pada tahun 2009 
di atas, ketika jumlah tagihannya melebihi besarnya akumulasi biaya, maka 
jumlah estimasi kerugian harus dilaporkan terpisah pada kelompok kewajiban 
lancar di neraca. Jadi apakah menggunakan metode kontrak-selesai ataukah 
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menggunakan  metode persentase-penyelesaian jumlah kerugian sebesar 
Rp 70.000.000,00 yang diestimasikan pada tahun 2009 harus dikurangkan 
dari perkiraan Konstruksi dalam Penyelesaian dan dilaporkan secara terpisah 
sebagai kewajiban lancar dengan nama ”Kewajiban Estimasi dari Kontrak Jangka 
Panjang.”
ASPEK PERPAJAKAN 
1. Pajak Penghasilan (PPh)

 Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2000 dan Peraturan Menteri 
Keuangan RI No. Per-70/PJ/2007, maka atas jasa konstruksi dikenakan PPh 
pasal 23 yang bersifat tidak fi nal dengan tarif 15% dari perkiraan penghasilan 
netonya. Penghasilan neto ini telah ditetapkan oleh pemerintah dengan 
besaran sebagai berikut:

      -- PERKIRAAN PENGHASILAN NETO  13 1/3 % × bruto

Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/jasa 
pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasang-an mesin, 
listrik/telepon/gas/AC/TV kabel, sepanjang  jasa tersebut dilakukan WP 
yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai 
ijin/sertifi kasi sebagai pengusaha konstruksi

   -- PERKIRAAN PENGHASILAN NETO  26 2/3 % × bruto

a. Jasa perencanaan konstruksi
b. Jasa pengawasan konstruksi

 Yang dimaksud dengan Jumlah imbalan bruto untuk jasa konstruksi 
adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas 
pemberian jasa dan pengadaan material dan barangnya. Dengan demikian 
tarif efektif yang dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi adalah 
sebesar 2%; yaitu (15% × 13 1/3%) dari bruto, sedangkan jasa perencanaan 
dan pengawasan konstruksi dengan tarif efektif sebesar 4%; atau (15% × 
26 2/3%) dari bruto.
 Atas penyerahan jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh PKP 
Rekanan  juga merupakan objek pengenaan PPN.



180

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Aspek PPN yang terkait dengan jasa konstruksi adalah sebagai 
berikut:
1) Besarnya PPN yang terutang adalah 10% dari Nilai Penggantian.
2) PPN terutang pada saat penyerahan JKP, sedangkan tahap-tahap 

(termin) pembayaran diperlakukan sebagai pembayaran diterima 
sebelum dilakukan penyerahan.
contoh:

”. 01-01-2005 perjanjian pekerjaan konstruksi ditandatangani 
dengan kontrak senilai Rp1.000.000.000,00 belum termasuk 
PPN sebesar 10%
            diterima uang muka  sebesar 20 % dari kontrak

Jurnal:
Kas      220.000.000
 Pendapatan Diterima di Mukaa   200.000.000
 PPN Keluaran       20.000.000

” . 02-02-2005 tahap penyelesaian pekerjaan 20 %,
          diterima pembayaran  tahap ke-1, s/d 30% dari nilai kontrak

Jurnal:

Pendapatan Diterima di Mukaa 200.000.000
 Pendapatan Konstruksi    200.000.000

Kas     110.000.000
 Pendapatan Diterima di Mukab  100.000.000
 PPN Keluaran       10.000.000

” . 02-03-2005 tahap penyelesaian pekerjaan 50 %,
         diterima pembayaran tahap ke-2, s/d 40 % dari  nilai kontrak

Jurnal:
Kas     120.000.000
Piutang Usahaa    100.000.000
Pendapatan Diterima di Mukab 100.000.000
 Pendapatan Konstruksi    300.000.000
 PPN Keluaran        20.000.000
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”. 02-05-2005 tahap penyelesaian pekerjaan 80 %,
          diterima pembayaran  tahap ke-3, s/d 75% dari nilai kontrak

Jurnal:
Kas    380.000.000
Piutang Usahab     50.000.000
 Piutang Usahaa    100.000.000
 Pendapatan Konstruksi   300.000.000
 PPN Keluaran       30.000.000

”. 02-07-2005 tahap penyelesaian pekerjaan 100 %,
            dilaksanakan penyerahan bangunan

Jurnal:
Piutang Usahac   220.000.000
 Pendapatan Konstruksi   200.000.000
 PPN Keluaran       20.000.000

”. 02-09-2005 diterima pembayaran tahap ke-4
            sebesar 95 % dari kontrak

Jurnal:
Kas      220.000.000
 Piutang Usahab dan c    220.000.000

”. 01-01-2006 diterima pelunasan seluruh jasa pemborongan
Jurnal:
Kas    50.000.000
 Piutang Usahac   50.000.000

Dari ilustrasi di atas tampak bahwa saat terutangnya PPN adalah sebagai 
berikut:

             01-01-2005 s/d 02-05-2005 :
            (pembayaran uang muka s/d pembayaran tahap ke-3)
 PPN terutang pada saat diterima pembayaran
      

 02-07-2005 s/d 01-2006  :
 PPN terutang pada saat dilaksanakan penyerahan bangunan,
            yaitu 02-07-2005
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 Jika jurnal-jurnal yang telah dibuat tersebut di atas di-posting ke dalam 
masing-masing buku besar atau kita jumlahkan, maka kita akan dapatkan 
bahwa total Pendapatan Konstruksi akan sebesar kontraknya, yaitu Rp 
1.000.000.000,00; total PPN Keluaran sebesar Rp100.000.000,00 dan total kas 
yang diterima adalah sebesar Rp1.100.000.000,00 atau sebesar nilai kontrak 
ditambah PPN 10%.


