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Abstraksi

Investasi barang modal adalah salah satu cara yang dapat dilakukan
perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Dalam mengambil keputusan untuk
berinvestasi banyak hal yang perlu diperhitungkan agar laba yang diinginkan
dapat terpenuhi. Dalam kasus ini perusahaan berusaha mendapatkan keunggulan
dalam hal penghematan pajak. Dari beberapa alternatif sumber pembelanjaan
yang diberikan akan dipilih yang akan memberikan keunggulan dalam hal
penghematan pajak sehingga akan menghasilkan laba yang optimal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sehingga penelitian ini lebih
bersifat penjelasan terhadap situasi dan keadaan yang ada, mengevaluasinya serta
memberikan saran terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis alternatif-alternatif sumber pembelanjaan yang sesuai dengan
kebutuhan perusahaan. Dalam melakukan analisis, evaluasi dan saran diharapkan
nantinya akan sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu dapat meningkatkan laba
serta meminimalisir biaya yang akan terjadi.

Berdasarkan hasil analisa, dapat diambil kesimpulan bahwa sumber
pembelanjaan dengan menggunakan alternatif sewa guna usaha dapat memberikan
keuntungan dari segi penghematan pajak dari pada sumber pembelanjaan lainnya.
Dengan berkurangnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan maka
penghematan biaya yang diinginkan perusahaan akan dapat dicapai. Sehingga
investasi yang dilakukan selain akan menambah pendapatan perusahaan juga
dapat meminimalisir biaya yang harus ditanggung.

Kata Kunci : Keputusan Investasi, Alternatif Pembelanjaan, Tax Saving, Laba
Optimal,
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THE APPLICATION OF TAX PLANNING TO ANALYSIS
ALTERNATIVE OF SOURCE OF EXPENDITURE BETWEN CAPITAL

LEASE, LONG TERM DEBT AND CASH TO FULFILL REQUIREMENT
of FIX ASSET AT COMPANY X

(   Case Study on CV Zena)

Written By:

Muhammad Azis

Advisor:

M.Khoiru Rusydi, SE,M.AK.,AK

Abstraction

Capital investment is a method could be done by particular company to
increase the income. In making decision of investment, there are many things
need to be considered in order to gain the optimal profit expected before. In this
case, the company tries to get the superiority in tax safety.  Accordingly, there are
several financing alternative sources in order to get an optimal profit.
 This study was descriptive study. It tended to give more explanation,
evaluated and gave suggestion to the problems. The purpose of this study was to
analyze the financing alternative source appropriate to company needs.  The
analysis was supposed to be able in giving evaluation and suggestion that later
would be appropriate for the company goals that was increasing the profit and
minimizing the future cost.
 The result of the analysis showed that the financing source using
alternative capital lease could give tax safety from other finance sources. The
decreasing tax charge born by particular company might enable finance safety of
the company.  As the result, the investment would not only increase the company
income but also minimize the cost born by the company.

Keywords:  investment Decision, Alternative Expenditure, Tax Saving, Optimal
Profit.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Untuk memperluas usaha guna meningkatkan laba yang diinginkan, banyak

perusahaan jasa transportasi yang menambah jumlah armadanya. Penambahan

armada yang dilakukan perusahaan akan berpengaruh secara langsung  pada laba

yang akan dicapai.

Dengan penambahan armada yang baru maka diharapkan akan menambah

kenyamanan para penumpang dan akan memberikan kesan positif  penumpang

agar tetap loyal untuk terus menggunakan jasa perusahaan bersangkutan.

Sehubungan dengan kondisi di atas perusahaan tidak ingin kehilangan

kesempatan untuk memperoleh laba  yang  lebih  besar  atau membiarkan

pelanggan mereka berpindah ke pesaing mereka.

Rencana  penambahan  armada  tersebut  tentunya  memerlukan dana  yang

cukup  besar,  yang  rencananya  akan  dibiayai  dengan  dua  alternatif

pembelanjaan antara utang jangka panjang dan melalui sewa guna usaha. Tetapi

dalam kasus ini peneliti akan menambahkan pula alternatif  pembelanjaan secara

tunai.

Dalam memperhitungkan laba optimal yang diinginkan, perusahaan juga

harus memperhatikan sisi pajak yang akan ditanggung jika perusahaan

memutuskan untuk menggunakan salah satu alternatif pembelanjaan diatas.

Tingginya beban pajak yang akan ditanggung perusahaan akan mempengaruhi kas

yang harus dikeluarkan perusahaan. Karena itulah diperlukan adanya perencanaan

pajak sebelum perusahaan memutuskan untuk memilih salah satu alternatif diatas.
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Marc Deloof dan Ilse Verscheuren (1999), menguji 1.066 perusahaan non

keuangan di Belgia selama 1992-1994, melalui analisis regresi Tobit (tobit

regression) apakah leasing dan hutang merupakan subtitusi. Hasilnya

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pembiayaan leasing

dengan hutang jangka panjang pada umumnya. Akan tetapi ada beberapa bukti

empiris yang mendukung hipotesis awal, yaitu apabila  perbedaan pajak antara

lessor dan lessee tidak mempengaruhi keputusan leasing. Maka leasing dan hutang

jangka panjang merupakan subtitusi. Penelitian tersebut juga menemukan bukti

bahwa leasing dengan hutang jangka panjang bukan merupakan subtitusi

sempurna.
Irma Tri (2003) menguji alternatif pendanaan antara leasing dan hutang

jangka panjang dalam pengadaan aktiva tetap pada Kopkar PT Gudang Garam

Tbk. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa penggunaan leasing dianggap

lebih menguntungkan daripada hutang jangka panjang . Merujuk penelitian Irma

Tri (2003), penelitian ini lebih menekankan kepada alternatif yang dianggap

memberikan keunggulan dalam hal penghematan pajak .

Sehubungan  dengan  uraian  diatas  maka skripsi ini berjudul:

“ PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP ANALISIS
ALTERNATIF SUMBER PEMBELANJAAN ANTARA SEWA GUNA USAHA
, UTANG JANGKA PANJANG DAN TUNAI UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN AKTIVA TETAP PADA PERUSAHAAN X ”.
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1.2.  Permasalahan

Keinginan perusahaan untuk mengembangkan usahanya dengan cara

menambahkan beberapa armada baru agar dapat menambah laba yang diinginkan

perusahaan, tetapi perusahaan juga ingin memperhitungkan perencanaan pajak

agar perusahaan bisa terhindar dari pajak yang tinggi. Perusahaan mempunyai tiga

alternatif pembelanjaan antara sewa guna usaha, utang jangka panjang dan

pembelanjaan secara tunai, maka perumusan  masalah  pada  perusahaan  adalah

“Pemilihan  Alternatif  Mana  Yang Terbaik  Bagi  Perusahaan  Antara  Sewa guna

usaha,  utang jangka panjang dan tunai Guna  Memenuhi Kebutuhan  Aktiva  Tetap

Untuk  bisa mencapai laba yang optimal?”.

1.3.  Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah investasi yang akan dilakukan perusahaan layak

atau tidak.

2.  Untuk mengetahui alternatif mana yang paling menguntungkan antara

sewa guna usaha, utang jangka panjang dan pembelanjaan secara tunai

dalam rangka pembelanjaan aktiva tetap bagi perusahaan jika dilihat dari

segi penghematan pajak.

3. Untuk  menganalisis  alternatif  sewa guna usaha, utang jangka panjang

serta pembelanjaan secara tunai Dan selanjutnya dapat memberikan

bantuan kepada perusahaan berupa masukan dalam memecahkan masalah

yang ada.
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1.4.  Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

      Penulis  akan  lebih  mengetahui  dengan  jelas  sampai  sejauh mana

peranan sewa guna usaha   sebagai   alat   untuk   mendapatkan aktiva tetap

yang  dibutuhkan perusahan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pajak.

2. Bagi Perusahaan

    Sebagai  bahan  masukan  oleh  perusahaan  untuk  memilih  alternatif

antara sewa guna usaha dan pinjaman bank dalam pemenuhan kebutuhan

aktiva.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan tambahan referensi bagi peneliti ataupun juga sebagai

petunjuk bagi pihak yang membutuhkan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.  Pengertian Pembelanjaan

Investasi dalam aktiva tetap merupakan keputusan investasi yang

mempunyai waktu panjang lebih dari satu tahun, disamping jumlah atau skala

nilai investasi yang cukup besar. Sebagian besar perusahaan mempunyai beberapa

proyek khusus yang secara aktual dapat didanai. Karenanya manajer harus

berhati-hati dalam menyeleksi proyek yang menjanjikan kembalian masa depan

yang terbaik. Oleh karena investasi yang besar dan periode yang panjang ini,

maka keputusan yang diambil dalam aktiva tetap mempunyai pengaruh yang besar

terhadap resiko dan profitabilitas perusahaan.

Seiring  dengan  semakin  berkembangnya   dunia  usaha  saat  ini,  maka

diperlukan  sumber-sumber  pembiayaan  yang  beraneka  ragam.  Kebutuhan  dana

serta  bagaimana  cara  penanganannya  yang  paling  menguntungkan  inilah  yang

disebut  pembelanjaan.  Pengertian  pembelanjaan  itu  sendiri  terus  mengalami

perkembangan hingga sekarang.

Berikut ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai definisi

pembelanjaan menurut Bambang Riyanto (1998:6) menyatakan bahwa :

“Pembelanjaan  dalam  arti  luas,  yaitu  meliputi  semua  aktivitas  perusahaan
yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan
dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta
usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin”.

Menurut Lukman Syamsuddin (2004:3) menyatakan bahwa:

 “Pembelanjaan perusahaan merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomis
dalam mengelola (to manage) keputusan-keputusan yang menyangkut
masalah finansial perusahaan”.
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Dari beberapa definisi pembelanjaan yang telah dijelaskan sebelumnya,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa  definisi  pembelanjaan  dapat  dilihat  dari

dua  segi.  Pertama adalah berhubungan dengan masalah perolehan dana untuk

kebutuhan perusahaan dan yang kedua adalah berhubungan dengan cara untuk

memanfaatkan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif.

2.2.   Pengertian Aktiva Tetap

Menurut PSAK No. 16 paragraf 06 (IAI:2007), aktiva atau aset tetap adalah:

Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau
penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk
tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu
periode.

Sedangkan  pengertian  aktiva  tetap  menurut  Zaki  Baridwan  (1992:271)

adalah :

Yang  dimaksud dengan aktiva tetap  berwujud  adalah aktiva-aktiva yang
berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan
perusahan   yang   normal. Istilah relatif permanen   menunjukkan   sifat
dimana  aktiva  yang  bersangkutan  dapat  digunakan  dalam  jangka  waktu
yang relatif  cukup lama. Untuk tujuan akuntansi, jangka waktu penggunaan
ini dibatasi dengan “lebih dari satu periode akuntansi”. Jadi aktiva tetap
yang umurnya lebih dari  satu periode akuntansi dikelompokkan sebagai
aktiva tetap berwujud.

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa

suatu aktiva tetap haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bersifat relatif permanen

 Artinya  aktiva-aktiva  tersebut  harus  dapat  digunakan  untuk  jangka

panjang, yaitu harus dapat digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun.
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2. Digunakan dalam operasi perusahaan

Artinya aktiva tetap haruslah terdiri dari aktiva-aktiva yang dipergunakan

dalam operasi perusahaan. Misalnya tanah bisa dikelompokkan sebagai

aktiva  tetap  bila  tanah  itu  digunakan  dalam  operasi  perusahaan, seperti

untuk  tempat  parkir  kendaraan  atau  dimanfaatkan  untuk  hal-hal  lain yang

berkaitan dengan operasi perusahaan.

3. Tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan

 Misalnya  perusahaan  membeli  sebuah  komputer  untuk  digunakan dalam

kegiatan  administrasi  kantor,  maka  komputer  tersebut  dimasukkan dalam

neraca sebagai aktiva tetap. Namun bila perusahaan membeli komputer untuk

dijual  kembali  dengan  harga  yang  lebih  tinggi,  maka  komputer  itu

diperlukan dalam neraca sebagai persediaan barang dagangan.

2.2.1 Depresiasi Aktiva tetap

Depresiasi menurut PSAK No16 paragraf 06 (IAI:2007) adalah:

Alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama
umur manfaatnya atau pengalokasian harga perolehan menjadi beban
operasional akibat penggunaan aktiva tersebut.

Sedangkan  pengertian depresiasi menurut Yusdianto  (2004:222) adalah :

Penyusutan adalah proses alokasi sebagian harta perolehan aktiva menjadi
biaya (cost allocation), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha.
Biaya penyusutan adalah biaya yang bukan merupakan biaya yang
dikeluarkan dari kas (biaya non kas). Penyusutan dilakukan sebagai akibat
dari masa manfaat dan potensi aktiva yang semakin berkurang.

2.3. Sewa guna usaha

2.3.1 Pengertian Sewa guna usaha

Kegiatan  sewa  guna  usaha  (sewa guna usaha)  diperkenalkan  pertama

kalinya  di Indonesia  pada  tahun  1974  dengan  dikeluarkannya  Surat
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Keputusan  Menteri Keuangan,  Menteri  Perindustrian dan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor Kep.122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974,  dan

No.30/Kpb/1/1974 tanggal 7 Pebruari 1974 tentang “Perijinan Usaha Sewa guna

usaha”. Sejak saat itu sewa guna   usaha   makin   bertambah   dan   meningkat

dari   tahun   ke   tahun,   guna membiayai penyediaan barang-barang modal usaha.

Definisi  sewa guna usaha  atau  sewa  guna  usaha  sebagaimana  dituangkan

dalam pasal 1 SKB Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri

Perindustrian tersebut diatas yang menyatakan :

Leasing   ialah   setiap   kegiatan   pembiayaan   perusahaan   dalam   bentuk
penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan
untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran
secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut
untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau
memperpanjang  jangka  waktu  leasing  berdasarkan  nilai  sisa  yang  telah
disepakati bersama.

Berdasarkan   definisi   tersebut   diatas   dapat  ditarik   kesimpulan   bahwa

sewa guna usaha merupakan suatu perjanjian kontrak antara perusahaan sewa

guna usaha (lessor)  bersedia  meminjamkan  barang  modalnya  kepada

perusahaan  penyewa guna usaha (lessee) yang disertai dengan kesanggupan dari

lessee tersebut untuk membayar sejumlah pembayaran berkala. Objek sewa guna

usaha adalah barang modal dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga

berdasarkan nilai sisa.

Menurut Equipment Leasing Association di London dalam Amin Widjaja

(1994:3) memberikan definisi sebagai berikut :
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“Leasing adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa suatu
jenis barang modal tertentu yang dipilih / ditentukan oleh lessee. Hak
kepemilikan atas barang modal tersebut ada pada lessor sedangkan lessee
hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang
sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.”

Berdasarkan definisi diatas, maka suatu transaksi dapat dikatakan sebagai

lease jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada pihak yang menyediakan (lessor)

2. Ada pihak yang menggunakan (lessee)

3. Barang yang dilease adalah barang modal

4. Jadwal pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari nilai

penyusutan ditambah dengan bunga dan biaya lain-lain

5. Adanya perjanjian pengadilan hak pakai barang modal

6. Terdapat  hal  pilih  (opsi)  bagi  pemakai  untuk  membeli  barang  modal  atau

memperbaharui kontrak leasing

7. Pernyataan tersebut tidak berlaku untuk film, hak paten, sandiwara dan hak

cipta.

Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  pengertian  sewa guna usaha  lebih  luas

daripada sewa menyewa biasa dan jual beli angsuran. Dalam perjanjian jual beli

angsuran aktiva  tersebut  akan  menjadi  hak  milik  pemakai  pada  akhir

jangka  waktu perjanjian, sedangkan dalam perjanjian sewa guna usaha hal ini

sangat bergantung pada isi perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Aktiva yang disewa dalam sewa guna usaha belum tentu dimiliki oleh lessor pada

saat lessee hendak menyewa, lessor dapat  menyediakan  aktiva  atau  barang

modal  yang  dibutuhkan  oleh  lessee  bila beberapa syarat yang ditetapkan telah
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terpenuhi.

Berikut ini akan diuraikan lebih terinci mengenai kontrak sewa guna usaha

ini:

1. Pemilihan Aktiva atau Barang Modal

  Lessee atau calon pemakai bebas untuk menentukan dan memilih jenis

barang modal, merk dan spesifikasi seperti halnya kalau dilakukan secara tunai

atau perusahaan  sewa guna usaha  atau  lessor  dapat  mencarikan  aktiva  atau

barang  modal yang diperlukan oleh lessee.

2. Ketentuan pembatalan

Sifat tidak dapat dibatalkan mengacu pada perjanjian sewa guna usaha

yang ketentuan  serta  sangsi  pembatalannya  sangat  mahal  bagi  lessee

sehingga dalam keadaan yang bagaimanapun tidak dilakukan pembatalan.

3. Periode sewa guna usaha

Periode sewa guna usaha adalah periode waktu mulai dari awal hingga

akhir masa sewa guna usaha. Tanggal pemrakarsaan sewa guna usaha

didefinisikan sebagai tanggal perjanjian tertulis atau tanggal komitmen tertulis

paling awal jika semua ketentuan pokok telah dinegosiasikan. Permulaan sewa

guna usaha terjadi pada saat perjanjian sewa guna usaha mulai berlaku, yaitu

jika aktiva yang disewa telah diserahkan kepada lessee. Akhir jangka waktu

sewa guna usaha  adalah  akhir  periode  yang  ditetapkan  dimana  pembatalan

tidak  boleh dilakukan ditambah dengan semua periode pembaharuan sewa.

4. Pembayaran cicilan sewa guna usaha

Harga  cicilan  lease  yang  sudah  ditetapkan  dalam  jumlah  yang  sama

harus dibayarkan oleh lessee kepada lessor. Umumnya  pada saat  lessee
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menerima dan  memeriksa  barang  modal  tersebut  ia  harus  melakukan

pembayaran  di muka  dan  membuat  suatu  pernyataan  pembayaran  utang  yang

akan  dibayar tiap bulan, tiap tiga bulan, tiap tahun atau sesuai dengan perjanjian.

5. Penutupan asuransi

Semua  kerugian  akibat  kerusakan  atau  kehilangan  barang  modal

menjadi tanggung   jawab   lessee.   Untuk   menghindari   hal   ini,   maka   lessee

harus mengasuransikan barang modal tersebut atas biaya dari lessee. Lessor

berhak menerima  penggantian  barang  modal  dan  perusahaan  lessee  bila

terjadi musibah atas barang modal tersebut. Seandainya lessee tidak

mengasuransikan barang modal tersebut, maka lessor berhak mengasuransikan

barang  tersebut  dan  atas  biaya  asuransi  tersebut  lessor berhak untuk menagih

kepada lessee.

6. Hak opsi

Melalui  perjanjian  sewa  guna  usaha,  lessee  mempunyai  hak  opsi,  yaitu

hak untuk  membeli  barang  modal  tersebut  pada  akhir  masa  kontrak  sewa  guna

usaha.  Besarnya  harga  barang  modal  tersebut  sebesar  nilai  sisa  (residual

value)  pada  akhir  masa  kontrak  sewa  guna  usaha.  Apabila  lessee  tidak

menggunakan  hak  opsi  tersebut,  maka  lessee  juga  bisa  melakukan  kontrak

sewa  guna  usaha  tahap  kedua  atas  barang  modal  yang  sama,  seandainya

lessee tidak memperpanjang kontrak tahap kedua, lessee wajib, mengembalikan

barang modal tersebut kepada lessor.
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7. Nilai  sisa atau residu

Nilai  pasar  barang  modal  yang  disewa  pada  akhir  periode  sewa

disebut sebagai  nilai  sisa  atau  residu.  Jika  penyewa  dapat  membeli  barang

modal tersebut pada akhir periode sewa guna usaha dengan harga yang  lebih

kecil daripada nilai residunya, maka opsi pembelian dengan harga murah sudah

ada dan  dapat  diandaikan  bahwa  penyewa  akan  melaksanakan  hak  opsi  ini  dan

membeli aktiva tersebut.

8. Pembayaran sewa guna usaha minimun

Pembayaran sewa yang diminta selama periode sewa ditambah dengan

jumlah yang harus dibayar untuk nilai sisa, atau melalui opsi pembelian dengan

harga murah atau penjaminan nilai sisa disebut sebagai pembayaran sewa

minimum. Pembayaran  sewa  kadang-kadang  meliputi  biaya  untuk  hal-hal

seperti asuransi,  pemeliharaan  dan  pihak  yang  timbul  atas  barang  modal  yang

disewa. Pengeluaran  ini  disebut  biaya  pelaksanaan  (executory  cost),  dan  tidak

termasuk sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum.

2.3.2. Jenis-jenis Sewa guna usaha

Menurut Zaki Baridwan (1985) akuntansi sewa guna usaha dapat dipisahkan

antara pihak penyewa (lessee) dan pihak yang menyewakan (lessor). Akuntansi

sewa guna usaha untuk penyewa (Lessee) dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Operating Lease

 Lease yang diklasifikasikan sebagai operating lease tidak menimbulkan

kesulitan dalam pencatatan. Pada umumnya sewa yang timbul dari operating lease



13

harus dibebankan sebagai biaya pada waktu terhutang. Apabila pembayaran sewa

dilakukan dengan jumah yang berbeda-beda setiap periodenya, pembebanannya

sebagai biaya ke setiap periode harus tetap dilakukan dengan berdasarkan metode

garis lurus yaitu membebankan jumlah sewa yang sama besar setiap periode.

Pengecualian terhadap metode garis lurus ini hanya dapat dilakukan jika ada dasar

pembebanan lain yang lebih sistematis dan rasional dihubungkan dengan manfaat

dan waktu yang dari aktiva yang disewa.

2. Capital Lease

Suatu capital lease akan dicatat oleh penyewa (lessee) sebagai suatu aktiva

dan hutang dengan jumlah yang lebih rendah dari (1) Nilai tunai pembayaran

sewa minimum selama jangka waktu sewa, yang dihitung pada awal jangka waktu

sewa (tidak termasuk executory cost seperti pajak, asuransi dan biaya

pemeliharaan) atau (2) harga pasar yang wajar dari aktiva yang disewa pada

tanggal mulainya sewa.

Jumlah yang dijamin oleh penyewa untuk nilai residu adalah jumlah yang

sudah disetujui akan dibayar oleh penyewa untuk membeli aktiva tersebut, atau

menutup kekurangan harga dari jumlah yang sudah disetujui.

Metode depresiasi (amortisasi) yang digunakan harus sama dengan metode

depresiasi (amortisasi) untuk aktiva-aktiva yang dimiliki oleh penyewa. Apabila

dalam transaksi capital lease terdapat transfer hak milik dan kemungkinan

membeli aktiva yang disewa, maka umur ekonomis aktiva yang disewa digunakan

sebagai dasar perhitungan depresiasi (amortisasi). Nilai residu juga harus

diperhitungkan. Tetapi apabila dalam perjanjian capital lease itu tidak terdapat
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adanya transfer hak milik dan opsi beli untuk aktiva yang disewakan, maka umur

yang digunakan untuk  depresiasi (amortisasi) adalah jangka waktu sewa.

Sedangkan akuntansi sewa guna usaha oleh lessor (pihak yang

menyewakan) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Operating Lease (yang menyewakan)

Seperti halnya pencatatan oleh penyewa (lessee), suatu operating lease akan

dicatat oleh lessor seperti mencatat uang sewa biasa. Setiap kali ada penerimaan

uang sewa oleh yang menyewakan, akan dicatat sebagai penghasilan sewa.

Pengeluaran-pengeluaran untuk executory costs seperti pajak, asuransi dan

pemeliharaan dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. Karena dalam

operating lease ini aktiva tetap dicatat sebagai milik yang menyewakan (lessor)

maka lessor akan mencatat depresiasi dengan cara yang biasa.

2. Direct Financing Lease

Dalam direct financing lease, yang menyewakan (lessor) akan menunjukkan

Net Investment (investasi metto) dalam neraca sebagai aktiva. Yang dimaksud

dengan investasi netto adalah investasi bruto dikurangi dengan pendapatan yang

belum diakui (unearned income).

Investasi bruto yang juga disebut piutang pembayaran sewa adalah

pembayaran sewa minimum ditambah nilai residu yang tidak dijamin yang akan

diterima oleh yang menyewakan (lessor) pada akhir jangka waktu sewa.

Sedangkan pendapatan yang belum diakui adalah selisih antara investasi bruto

dengan harga perolehan atau nilai buku aktiva tetap. Pendapatan yang belum

diakui ini akan diamortisasi dan akan diakui sebagai pendapatan selama jangka
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waktu sewa. Amortisasi ini dilakukan dengan metode bunga efektif.

3. Sales Type Lease

Penyewa (lessor) akan mencatat sewa sebagai sales-type lease bila sewa

tersebut memenuhi kriteria seperti kriteria untuk direct financing lease ditambah

dengan kriteria adanya laba atau rugi. Perhitungan laba atau rugi ini merupakan

perbedaan antara harga pasar aktiva dengan harga perolehan atau nilai bukunya

(kalau berbeda) pada tanggal dimulainya sewa. Biasanya sales-type lease timbul

bila produsen atau dealer menggunakan lease sebagai alat untuk memasarkan

produk-produknya, walaupun sales-type lease dapat juga timbul bukan dari

transaksi yang menyangkut produsen atau dealer.

4. Leveraged Lease

Dari segi penyewa (lesssee), lease yang memenuhi persyaratan lease

leveraged akan dicatat dengan cara yang sama dengan lease yang bukan leveraged

lease, yaitu sebagai operating atau capital lease. Dari segi yang menyewakan

(lessor),  leveraged lease ini harus dicatat sebagai direct financing lease. Karena

dalam leveraged lease ini lessor mempunyai hutang kepada kreditur jangka

panjang, maka jumlah hutang ini akan mengurangi piutang pembayaran sewa.

Yang menyewakan (lessor) akan melaporkan aktiva sebesar kelebihan piutang

pembayaran sewa diatas jumlah hutang, dan mengakui pendapatan jika

piutangnya lebih besar daripada hutang.

Sama seperti dalam sales-type lease, paling tidak setahun sekali harus

dilakukan peninjauan kembali atas taksiran nilai residu. Jika ada penurunan

taksiran yang sifatnya tidak sementara, maka harus diadakan perhitungan-
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perhitungan kembali atas pendapatan yang dialokasikan pada periode-periode di

mana investasi mempunyai saldo yang positif. Penyesuaian ke atas tidak

dibenarkan.

2.3.3.  Manfaat Sewa guna usaha

Adapun beberapa manfaat sewa guna usaha menurut Amin Widjaja

(1994:11) adalah :

1. flexibel/luwes artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan

kebutuhan perusahaan yaitu besarnya pembayaran atau periode lease dapat

diatur sedemikian rupa sesuai kondisi perusahaan

2. Tidak diperlukan jaminan (agunan), karena hak kepemilikan sah atas

aktiva yang di ”lease” serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan

pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva.yang di “lease” sudah merupakan

jaminan bagi lease itu sendiri.

3. On/off balance sheet, artinya barang modal dapat ditampilkan atau tidak

ditampilkan dalam neraca perusahaan, jadi seandainya merupakan

pembiayaan “off-balance sheet”, maka pembayaran angsuran lease dapat

dianggap sebagai sebagai biaya operasi dan perbandingan hutang dengan

modal sendiri tidak terpengaruh sama sekali.

4. Capital saving, yaitu tidak perlu menyediakan dana yang besar, maksimum

hanya “down payment” yang biasanya jumlahnya tidak terlalu besar, jadi

dalam hal ini merupakan suatu penghematan modal bagi lessee, yaitu

lessee dapat menggunakan modal untuk keperluan lain.
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5. Keuntungan “cashflow”, artinya besarnya pembayaran lease serta saat

pembayaran dapat disesuaikan dengan kondisi “cashflow” perusahaan.

6. Cepat dalam pelayanan, artinya secara prosedur lesing lebih sederhana dan

relatif lebih cepat dalam realisasi pembiayaan bila dibandingkan dengan

kredit investasi dari bank, jadi tanpa prosedur yang rumit itu memberikan

kemudahan bagi para pengusaha untuk memperoleh mesin-mesin dan

peralatan yang mutakhir untuk memungkinkan dibukanya suatu bidang

usaha produk yang baru atau untuk memodernisasi perusahaan atau pabrik

yang telah dimilikinya.

7. pembayaran angsuran lease diperlukan 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 telah terkena pajak.

8. Sebagai pelindung terhadap inflasi, artinya terhindar dari resiko penurunan

nilai uang yang disebabkan oleh inflasi, yaitu lessee sampai kapan pun

akan tetap membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa

kewajibannya.

9. Biaya-biaya tambahan selain harga perolehan dapat dianggap sebagai

biaya modal dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya masa lease.

10. Dapat mengatasi kekhawatiran terhadap resiko keusangan serta tidak

memadai (obsolescence and inadequacy), artinya dalam keadaan yang

serba tidak menentu, lessee tidak perlu mempertimbangkan resiko pada

tahap dini yang mungkin terjadi pada aktiva yang dilease.
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11. Kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan bagi lessee, yaitu karena

adanya pembayaran lease berkala yang relatif tetap selama periode leasing,

maka lessee dapat mengetahui dengan pasti jumlah “lease rentalnya” dan

dengan demikian menghindari resiko atas turun naiknya tingkat bunga.

12. Masa laku lease lebih lama dibanding dengan cara pembiayaan lainnya

dan masa lakunya kerap kali mendekati masa daya guna alat perlengkapan

yang bersangkutan, sehingga memungkinkan perusahaan dapat membiayai

peralatan sesuai dengan usia ekonomisnya.

13. Adanya opsi bagi lessee pada akhir masa lease.

14. Hak kepemilikan tetap pada lessor sampai lessee mempergunakan hak

opsinya.

15. Dapat diatur pembiayaannya, baik untuk proyek besar maupun kecil,

artinya baik untuk mendapatkan satu, atau dua truk maupun untuk

melengkapi suatu pabrik dalam keseluruhannya.

16. mengurangi resiko ketinggalan mode dan memungkinkan masa coba

pemakaian.

17. Adanya kepastian hukum, artinya suatu perjanjian leasing tidak dapat

dibatalkan (non cancelable) dalam keadaan keuangan umum yang sangat

sulit, sehingga dalam keadaan keuangan atau moneter yang sulitpun

perjanjian leasing tetap berlaku, yaitu di satu pihak si lessee tetap berhak

menggunakan barang modalnya, sedangkan di lain pihak si lessor tetap

akan menerima jumlah uang yang telah diperjanjikan sejak semula.

18. kadang-kadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk suatu
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perusahaan, terutama perusahaan ekonomi lemah, untuk mendapatkan

memenuhi atau memodernisasi pabriknya sehingga memenuhi selera

masyarakat.

19. Biaya untuk mendapatkan fasilitas leasing adalah relatif lebih rendah

daripada biaya untuk mendapatkan kredit jangka panjang, biaya-biaya itu

antara lain terdiri dari: “comitment fee”, biaya kontrak, provisi, biaya

hipotik, bea materai, dan biaya lain-lainnya.

2.3.4.  Mekanisme Pemberian Sewa Guna Usaha

Menurut Amin Widjaja (1994:4) dalam transaksi leasing harus terdapat

unsur-unsur pengertian sebagai berikut :

1. Pembiayaan perusahaan

2. penyediaan barang modal

3. Jangka waktu tertentu

4. pembayaran secara berkala

5. Adanya hak pilih (optie)

6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama

7. Adanya pihak lessor

8. adanya pihak lessee

Menurut Achmad Anwari (1987:49) prosedur dari mekanisme sewa guna

usaha dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lessee bebas memilih dan menetukan peralatan yang dibutuhkan,

mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan

dimaksud.
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2. Setelah lessee mengisi Formulir Permohonan Lease, mengirimkan

kepada Lessor disertai dokumen pelengkap.

3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk

memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui

lessee (lama kontrak pembayaran sewa lease), maka kontrak lease dapat

ditandatangani.

4. Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi

untuk peralatan yang di lease denga perusahaan asuransi yang disetujui

lessor, seperti yang tercantum pada 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 mengirim peralatan yang di lease ke lokasi lessee. Untuk

mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier

akan menandatangani Perjanjian Pelayanan Purna Jual.

7. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada

Supplier.

8. Supplier menyerahkan surat tanda terima (yang diterima dari Lessee),

bukti Pemilikan dan Pemindahan Pemilikan kepada Lessor.

9. Lessor membayar harga peralatan yang di lease kepada Supplier.

10. Lessee membayar sewa Lease secara periodik sesuai dengan jadwal

pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease.

Dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam mekanisme
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pemberian sewa guna usaha terdapat tiga tahap yaitu (1) tahap perjanjian, (2)

tahap pricing, (3) rental.

2.3.5. Jadwal Pembayaran Sewa Guna Usaha

Untuk menghitung pembayaran sewa guna usaha setiap periodenya dapat

dilakukan berdasarkan tabel berikut (Weston dan Copeland, 1997 :528):

Contoh Jadwal Pembayaran Angsuran Sewa guna usaha

Periode
Pembayaran

lease

Setelah Pajak

(1-T)x (2)

Faktor Nilai

Sekarang

Nilai sekarang dari

Biaya (3)x(4)

1 2 3 4 5

Sumber : Weston dan Copeland (1997:528)

2.3.6. Perlakuan Perpajakan Atas Sewa guna usaha

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No

:1169/KMK.01/1991 yang mengatur tentang kegiatan sewa guna usaha. Perlakuan

pajak penghasilan bagi lessee adalah sebagai berikut :

a) Selama masa sewa guna usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan

atas barang modal yang disewa guna usaha. Sampai saat lessee

menggunakan hak opsi untuk membeli

b) Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal

tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penusutan adalah nilai

sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan.



22

c) Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee atau

kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan

dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut

memenuhi ketentuan dalam pasal 3 keputusan ini

d) Dalam hal sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan pada

pasal 2 keputusan ini.Direktur Jendral Pajak melakukan koreksi atas

pembenahan biaya sewa guna usaha.

e) Lessee tidak memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha

yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan

hak opsi.

Berdasarkan keputusan ini lessee dapat mengurangkan angsuran pokok

leasing dan bunga selama masa leasing dan dapat mengurangkan biaya

penyusutan selama masa leasing berakhir pada laba bruto. Sophar (2006)

2.4.  Kredit Bank

2.4.1.Pengertian dan Unsur-unsur Kredit

Pengertian kredit bank dalam Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14

Tahun 1967, adalah sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau

tagihan-tagihan  yang  dapat  disamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan

pinjaman-pinjaman  antara  bank  dengan  pihak  lain  dalam  hal  mana  pihak

peminjaman berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan bunga yang telah ditetapkan”. Thomas (1995:13).

Dengan   demikian   dapat   disimpulkan   bahwa   unsur   yang   terdapat

dalam kredit adalah :
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a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya

baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya

kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Waktu

Yaitu  suatu  masa  yang  memisahkan  antara  pemberian  prestasi  dengan

kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur

waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dan uang yaitu uang yang ada

sekarang lebih tinggi nilainya pada masa yang akan datang.

c. Degree of Risk

Yaitu suatu tingkat risiko akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka

waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang

akan   diterima   kemudian   hari.   Semakin   lama   kredit   diberikan semakin

tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk

menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidak tentuan

yang   tidak   dapat   diperhitungkan.   Inilah   yang   menyebabkan timbulnya

dalam pemberian kredit.

d.     Prestasi

Objek  kredit  itu  tidak  dapat  diberikan  dalam  bentuk  uang,  tetapi  juga

dapat  bentuk  barang  atau  jasa.  Namun  karena  sekarang  ini,  didasarkan pada

uang,  maka  transaksi-transaksi  kredit  yang  menyangkut  uanglah yang sering

kita jumpai dalam praktek prekreditan.

2.4.2. Fungsi Kredit Bank

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan

menurut Thomas (1995;16)  antara lain sebagai berikut :
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a. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang

1)   Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya

kepada  pengusaha  yang  memerlukan,  untuk  meningkatkan usahanya.

2)   Para  pemilik  uang/modal  dapat  menyimpan  uangnya  pada  lembaga-

lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada

perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan

pembayaran  baru  seperti  cek,  giro  bilyet,  dan  wesel  sehingga  apabila

pembayaran-pembayaran  dilakukan  dengan  cek,  giro  bilyat,  dan  wesel maka

akan  meningkatkan  peredaran  uang  giral.  Disamping  itu  kredit perbankan

yang  ditarik  secara  tunai  dapat  pula  meningkatkan  peredaran uang kartel,

sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan  mendapat  kredit,  para  pengusaha  dapat  memproses  bahan  baku

menjadi   barang   jadi,   sehingga   daya   guna   barang   tersebut   menjadi

meningkat.  Disamping  itu  kredit  dapat  pula  meningkatkan  peredaran barang,

baik  melalui  penjualan  secara  kredit  maupun  dengan  membeli barang-barang

dari   satu   dan   menjualnya   di   tempat   lain,   pembelian tersebut  uangnya  dari

kredit.  Hal  ini  juga  berarti  bahwa  kredit  tersebut dapat pula meningkatkan

suatu barang.

d. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap  orang  yang  berusaha  selalu  ingin  meningkatkan  usaha  tersebut,

namun   ada   kalanya   dibatasi   oleh   kemampuan   dibidang   permodalan.
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Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan

para pengusaha dibidang  permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan

dapat meningkatkan usahanya.

2.4.3. Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis  kredit  yang  diberikan  oleh  perbankan  kepada  masyarakat dapat

dilihat dari berbagai sudut menurut Thomas (1995:19) yaitu sebagai berikut :

a. Kredit dilihat dari tujuannya

1)   Kredit  konsumtif,  yaitu  kredit  yang  diberikan  dengan  tujuan  untuk

memperlancar jalannya proses konsumtif.

2)   Kredit  produktif,  yaitu  kredit  yang  diberikan  dengan  tujuan  untuk

memperlancar jalannya proses produksi.

3)   Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk

membeli barang-barang untuk dijual lagi.

b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya

1)   Kredit jangka pendek (Short Term Loan)

    Adalah  kredit  yang  berjangka  waktu  maksimum  satu  tahun.  Dalam

kredit jangka  pendek  juga  termasuk  kredit  untuk  tanaman  musiman yang

berjangka waktu lebih dari satu tahun.

2)   Kredit jangka menengah (Medium Term Loan)

  Adalah kredit  yang  berjangka  waktu antara 1  sampai 3  tahun. kredit yang

berjangka  waktu  menengah  ini  antaranya  adalah  kredit  modal kerja

permanen yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah

yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.
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3)   Kredit jangka panjang (Long Term Loan)

  Adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka

panjang  ini  pada  umumnya  adalah  kredit  investasi  yang  bertujuan

menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi,

ekspansi, dan pendirian proyek baru.

c. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya

1)   Kredit Eksploitasi

Adalah kredit berjangka waktu yang diberikan oleh suatu bank kepada

perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan.

2) Kredit investasi

Adalah  kredit  jangka  menengah  atau  jangka  panjang  yang  diberikan oleh

suatu  bank  kepada  perusahaan  untuk  melakukan  investasi  atau

penanaman modal.

d. Kredit dilihat menurut sifatnya

1)   Pinjaman sindikasi (Subordinate Loan)

 Adalah pembiayaan bersama beberapa bank membiayai sebuah project

financing.

2) Pinjaman luar negeri ( Off Share Loan)

Adalah pinjaman dari luar negeri yang dipergunakan untuk pembiayaan

suatu proyek.

4. Mekanisme Kredit Bank

a. Perusahaan  (peminjam)  mengajukan  kredit  kepada  bank  dan  mengisi

formulir yang telah disiapkan oleh bank.
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b. Bank  melakukan  penyelidikan  dan  analisis  kredit  untuk  menentukan

apakah perusahaan (peminjam) layak atau tidak menerima kredit.

c. Persetujuan permohonan kredit diajukan perusahaan. Pada saat yang sama

dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan.

d. Pencairan fasilitas kredit.

5. Keuntungan dan Kerugian Memanfaatkan Kredit Bank

Keuntungan yang  diperoleh apabila perusahaan memanfaatkan kredit bank

antara lain adalah :

a. Tingkat  bunga  pinjaman  relatif  lebih  rendah  daripada  tingkat  bunga

leasing  dan  didasarkan  atas  perhitungan  saldo  menurun.  Hal  ini  cukup

meringankan perusahaan dalam membayar angsuran.

b. Meminjam  kredit  bank  untuk  membeli  aktiva  tetap  akan  memberikan

status  pemilikan  bagi  perusahaan.  Untuk  sebagian  perusahaan,  status

pemilikan  atas  suatu  aktiva  tetap  merupakan  hal  yang  penting  dan  akan

memberikan rasa lebih aman.

Sedangkan kerugian yang diperoleh apabila perusahaan memanfaatkan

kredit bank adalah :

a. Prosedur memperoleh kredit bank membutuhkan waktu yang cukup lama.

Hal  ini  disebabkan  membutuhkan  data-data  yang  lengkap  dan  terperinci

mengenai calon debitur.

b. Kreditur  bank mengisyaratkan  adanya  agunan, jika  perusahaan  kesulitan

pembayaran angsuran dan bunga, maka bank dapat menggunakan agunan

itu untuk menutup pinjaman yang tidak dibayar.
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2.4.4. Jadwal Pembayaran Angsuran Kredit Bank

Berikut akan disajikan contoh jadwal pembayaran pinjaman untuk angsuran

bank (Weston dan Copeland, 1997:527) :

Contoh Jadwal Pembayaran Pinjaman

Periode
Saldo Pokok
Hutang Pada
Akhir Tahun

Jumlah Pokok
Hutang

ditambah
Bunga

Bunga
pertahun

Jumlah Pengurang
Pokok Hutang (3)-(4)

1 2 3 4 5

1

2

.

.

n

Sumber : Weston dan Copeland (1997:527)

Keterangan :

a. Kolom (1) merupakan tahun atau periode pembayaran angsuran pinjaman.

b. Kolom (2) merupakan saldo pokok pinjaman  pada akhir tahun yang

diperoleh dari saldo pokok pinjaman tahun sebelumnya dikurangi dengan

jumlah angsuran pokok pinjaman tahun sebelumnya (kolom 5).

c. Kolom (3) adalah angsuran pinjaman per periode yang terdiri dari

angsuran pokok pinjaman ditambah dengan bunga atas saldo pokok

pinjaman.
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d. Kolom (4) adalah bunga yang harus dibayar, yang diperoleh dari perkalian

antara saldo pokok pinjaman pada kolom (2) dengan bunga yang

disyaratkan bank.

e. Kolom (5) merupakan jumlah angsuran pokok pinjaman yang merupakan

hasil dari jumlah angsuran (kolom 3) dikurangi dengan bunga (kolom 4).

2.4.5 Perlakuan Perpajakan terhadap Kredit Bank

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No 42 /1985, biaya atas pengeluaran

barang modal yang dapat dibebankan secara fiskal sebagai pengurang penghasilan

kena pajak (PKP) selain biaya penyusutan atas barang modal yang di biayai oleh

kredit bank adalah biaya angsuran bunga kredit bank. Biaya bunga pinjaman

hanya bisa dikurangkan dari penghasilan bruto dari periode atau tahun pajak

dimana wajib pajak menikmati atau memperoleh manfaat dari biaya bunga atau

dana yang berasal dari pinjaman tersebut.

2.5.  Kebaikan dan Keburukan Antara Pinjaman Bank dan Sewa guna usaha

Pertimbangan yang  perlu diperhatikan antara pinjaman bank dan sewa

guna usaha menurut Ahmad Anwari (1996:39) adalah :

1. Apabila perusahaan memilih alternatif bank

a. Kebaikan pinjaman bank

1)   Perusahaan  lebih  cepat  memperoleh  dana  dan  dalam  jumlah yang

lebih besar.

2)   Jangka   waktu   pinjaman   yang   lebih   lama   memungkinkan

perusahaan dapat mengatur pengembaliannya.
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b. Keburukan Pinjaman Bank

1)   Jika jangka waktu pinjaman habis perusahaan harus mengadakan kontrak

baru dengan prosedur semula.

2)   Perusahaan menanggung beban bunga tetap.

3)   Bank  sebagai  pemberi  pinjaman  menentukan  jaminan  yang lebih

besar dari total pinjaman.

2. Apabila Perusahaan Memilih Leasing

a.  Kebaikan Leasing

1)   Pembelanjaan tanpa adanya uang muka.

2)   Menghindari resiko pemilikan jika terjadi bencana.

3) Adanya  perjanjian  hak  opsi  yang  memungkinkan  perusahaan dapat

memiliki atau membeli barang modal.

b.  Keburukan Leasing

1)   Selama masa leasing hak pemilikan ada ditangan lessor.

2)   Lesse menanggung semua biaya pemeliharaan.

3)  Perusahaan mempunyai beban tetap berupa pembayaran lease tahunan.

Dalam  menentukan  alternatif  yang  terbaik  antara  pemenuhan  barang

modal  menggunakan  pinjaman  bank  atau  dengan  leasing  tidak  cukup  hanya

dengan  melihat  uraian  di  atas  untuk  itu  perlu  adanya  perhitungan  yang  dapat

membandingkan antara kedua cara tersebut. Sedangkan perhitungan present value

sangat penting dalam proses pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi

dalam aktiva atau capital budgeting.
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2.6. Mekanisme Aliran Kas

Beberapa cara penilaian investasi didasarkan pada cash flow (aliran kas)

dan  bukan  pada  laba.  Hal  ini  disebabkan  karena  untuk  dapat  menghasilkan

keuntungan  perusahaan  harus  mempunyai  kas  untuk  ditanam  kembali,  serta

dengan kas perusahaan membayar kewajiban finansialnya.

Investasi   dalam   proyek   yang   baru   menyangkut   dalam   aktiva   tetap,

terutama   dalam   pembelian   alat-alat   produksi,   harus   diperhitungkan   secara

seksama.   Sebab   apabila   investasi   sudah   dijalankan   tetapi   kemudian   terjadi

kekeliruan perhitungan sukar untuk menariknya kembali.

Aliran kas dalam   suatu perusahaan, menurut Bambang Riyanto (1998:122)

dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu :

1. Aliran kas keluar netto (Net Cash Outflow) yaitu dana yang diperlukan untuk

investasi baru, dan

2. Aliran kas masuk netto (Net Annual Inflow of Cash) yaitu sebagai hasil dari

investasi  baru  tersebut,  yang  sering  disebut  net  cash  proceeds  atau  cukup

dengan istilah proceeds.

2.7.  Metode-metode Penilaian Investasi

Untuk  memilih  salah  satu  atau  lebih  alternatif  usulan  investasi  yang

mungkin  dilakukan  atau  diterima,   ada  beberapa  kriteria   (metode  penilaian)

investasi yang digunakan sebagai alat analisis, antara lain :

1. Net Present Value Method (NPV)

Adanya pengakuan bahwa nilai uang sekarang tidak sama dengan nilai uang

di kemudian  hari  menjadi  rendah  daripada  nilai  yang  sekarang.  Secara umum
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metode NPV menghitung selisih antara cash in flow yang didiscountedkan pada

tingkat bunga minimum atau cost of capital perusahaan dikurangi dengan nilai

investasi.

Menurut  Eugene dan Houston (2001:456)  rumus NPV adalah sebagai

berikut :

NPV = …………(1)

 =

Keterangan :

F1, F2, dst = Aliran kas bersih

K = Biaya modal marginal

n = t = Umur proyek yang diharapkan

CF0 = Biaya permulaan dari suatu proyek

=   Jumlah aliran kas yang didiscountedkan pada akhir  tahun

ke-1 sampai dengan ke-n

Untuk mengimplementasikan pendekatan ini, kita ikuti proses sebagai

berikut :

a) Tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus kas masuk

arus kas keluar yang didiskontokan pada biaya modal proyek.

b) Jumlahkan arus kas yang didiskontokan ini; hasil ini didefiisikan sebagai

NPV proyek.
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c) Jika NPV adalah positif, maka proyek harus diterima, sementara jika

NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Jika dua proyek

dengan NPV positif adalah mutually exclusive, maka salah satu dengan

nilai NPV terbesar harus dipilih.

2. Internal Rate of Return Method (IRR)

Menurut Hansen dan mowen (2000:337) dikatakan sebagai berikut :

“Adalah suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk

proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Dengan kata

lain, IRR adalah suku bunga yang mengatur NPV proyek sama denga nol”.

Sedangkan menurut Eugene dan Houston (2001:458) IRR didefinisikan

sebagai : Tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk

proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang biaya proyek .

Rumus  IRR menurut menurut Eugene dan Houston (2001:458) adalah :

PV (Arus Masuk) = PV( Biaya Investasi)

Atau sama dengan dengan tingkat yang membuat NPV sama dengan nol:

…………(2)

Keterangan :

F1, F2, dst = Aliran kas bersih

n = t = Umur proyek yang diharapkan

CF0 = Biaya permulaan dari suatu proyek

0
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=   Jumlah aliran kas yang didiscountedkan pada akhir  tahun

ke-1 sampai dengan ke-n

Kriteria keputusan dengan menggunakan internal rate of return adalah

menyetujui proyek jika internal rate of return, lebih besar atau sama dengan

tingkat hasil minimum, yang kadangkala disebut hurdle-rate oleh para investor.

Kita menyisihkan proyek yang internal rate of returnnya lebih kecil daripada

tingkat hasil minimum, kriteria disetujui / ditolak digambarkan sebagai berikut :

IRR ≥ tingkat hasil minimum disetujui.

IRR < tingkat hasil minimum ditolak.

Sedangkan untuk mencari r dapat pula menggunakan metode interpolasi

yang menurut Bambang Riyanto (1998:131) dirumuskan sebagai berikut :

…………..(3)

Keterangan

r = Internal rate of return

P1 = Tingkat bunga ke-1

P2 = Tingkat bunga ke-2

C1 = NPV ke-1

C2 = NPV ke-2

Pada dasarnya perhitungan IRR harus dicari dengan cara coba-coba (trial

and error)  sampai  akhirnya  diperoleh  tingkat  discount  yang  menyebabkan  NPV

sampai nol.

C1-C2
P1-P2C1-P1=r

∑
=

n

t 0
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3.   Payback Period Method

Menurut  Moeljadi  (2006:126)  mengemukakan  bahwa:

“Metode  payback  period  ini menunjukkan jangka waktu yang diperlukan
untuk mengembalikan seluruh modal yang digunakan pada investasi awal
(initial investment). Apabila payback itu lebih pendek umur proyek, maka
usul investasi itu dapat diterima. Akan tetapi apabila payback lebih panjang
dari umur proyek, maka usul investasi tersebut terpaksa ditolak .

Payback ini dapat dihitung dengan cara membagi initial investment dengan

proceeds tahunan menurut Moeljadi  (2006:127) dirumuskan sebagai berikut:

Payback Period = …………(4)

Kriteria suatu usulan proyek dengan metode payback period adalah :

a.  Untuk dana investasi yang dibiayai dengan modal sendiri

Apabila  payback  period  lebih  pendek  dari  umur  ekonomis  aktiva  tetap,

maka  proyek  dari  umur  ekonomis  aktiva  tetap,  maka  proyek  tersebut

dikatakan  menguntungkan.  Dan  sebaliknya  proyek  tersebut  dikatakan tidak

menguntungkan bila  payback priod lebih besar dari umur ekonomis suatu aktiva

tetap.

b.  Untuk dana investasi dari pinjaman di bank

Bila  payback  period  (jangka  waktu  pengembalian  dana  investasi)  lebih

pendek  dari  jangka  waktu  pinjaman  di  bank,  maka  proyek   tersebut

menguntungkan. Tapi bila payback period melebihi jangka waktu pinjaman di

bank, proyek tersebut dikatakan tidak menguntungkan.

ProceedsAnnual
costInvestmentInitial
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2.8. Model analisis

Kerangka konseptual

Perhitungan
angsuran Leasing

Kredit
Bank

Leasing dengan
hak Opsi

Perhitungan
angsuran bunga

Tunai

Tax Saving

Perhitungan Beban
Penyusutan

Perhitungan Beban
Penyusutan

Perhitungan Beban
Penyusutan

Tax Saving Tax Saving

Dibandingkan

Proyeksi
Laba / Rugi

Proyeksi
Laba / Rugi

Proyeksi
Laba / Rugi

Keputusan pemilihan alternatif
Pembelanjaan barang modal

Proyeksi laba rugi

Analisis Rencana Pembelian
Barang Modal

Analisis Kelayakan Investasi

Analisis Alternatif Pembelanjaan
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Indriantoro

(1999:88) studi deskripitif dilakukan dengan cara mendeskripsikan masalah yang

telah diidentifikasi dan terbatas pada usaha untuk mengungkapkan masalah serta

keadaan sebagaimana adanya. Tujuannya adalah untuk membuat suatu deskripsi

mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian tertentu, sehingga tidak perlu untuk

mencari atau mengembangkan keterkaitan antar variabel atau menguji hipotesis.

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Secara

umum, studi kasus merupakan strategi  yang lebih cocok bila pokok pertanyaan

suatu penelitian berkenaan dengan ”bagaimana” atau ”mengapa”, bila peneliti

hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan

diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak peristiwa masa kini dalam

konteks kehidupan nyata. Sedangkan deskriptif karena akan dicoba

mendeskriptifkan atau menggambarkan langkah-langkah penerapan perencanaan

pajak pada setiap alternatif pembelanjaan aktiva yang ditentukan.

3.2. Ruang Lingkup

Dalam  melaksanakan  penelitian  ini,  penulis  membatasi  ruang  lingkup

penelitian  yang  berkaitan  dengan  perencanaan pembelanjaan, khususnya

dengan alternatif sewa guna usaha, tunai dan pinjaman jangka panjang untuk

memenuhi kebutuhan barang modal perusahaan yang berupa aktiva tetap.
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Hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi untuk digunakan

pada semua perusahaan, namun hanya terbatas pada transaksi pembelanjaan

aktiva berupa bus yang dilakukan CV Zena .

3.3.  Lokasi Penelitian

Penelitian ini  dilakukan  di  C.V Zena yang berbentuk persekutuan yang

berlokasi  di jalan Mayjen Sungkono IV no 121 Malang

3.4.  Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif

Terdiri dari uraian-uraian atau penjelasan-penjelasan tentang struktur

organisasi,  gambaran  umum  perusahaan  serta  kebijaksanaan-kebijaksanaan

yang digunakan oleh perusahaan.

2. Data kuantitatif

Jenis  data  kuantitatif  yang  diperlukan  terdiri  dari  jumlah,  dan  harga,

umur investasi yang dibutuhkan, tingkat suku bunga yang berlaku dan jumlah

tahun pengembalian investasi.

3.5.  Teknik Pengumpulan Data

Adapun  teknik  pengumpulan  pada  data  yang  digunakan  oleh  penulis

selama penelitian ini adalah dalam bentuk :

1.  Interview (wawancara)
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Yaitu  mengadakan   wawancara  langsung  dengan  pihak  yang   ahli

dalam bidangnya  masing-masing  di  perusahan  yang  dapat  memberikan  data-

data yang bisa dipertanggungjawabkan.

2.  Dokumentasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan pencatatan-pencatatan

berdasarkan dokumen-dokumen yang berisi data dari perusahan yang menjadi

obyek penelitian sebagai dasar teori dalam mengadakan analisis.

3.  Observasi (pengamatan)

Yaitu menunjang data yang diperoleh dari data interview, maka penulis

juga mengadakan  observasi  pada  obyek  penelitian  untuk  mendapatkan

gambaran yang lebih jelas dari data yang diperoleh.

3.6.   Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan

mengolah berbagai data yang terkumpul pada saat survei, dianalisis dan

dibandingkan dengan landasan teori yang diperoleh. Selanjutnya hasil analisis

perbandingan tersebut ditarik kesimpulan dan berbagai langkah perbaikan untuk

memberikan saran yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengambil

keputusan yang baik bagi perusahaan.

Langkah langkah yang akan dilakukan untuk menganalisis data adalah

sebagai berikut :

1. Analisis rencana pembelian aktiva.
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2. membuat proyeksi laba rugi selama masa manfaat aktiva yang baru

3. Analisis kelayakan rencana pembelian aktiva

4. Pembuatan rumusan perencanaan pajak antara ketiga alternatif sumber

pembelanjaan

5. Menentukan harga perolehan.

6. masa manfaat, nilai residu, tingkat bunga bank dan bunga sewa guna usaha,

nilai opsi, tingkat bunga yang dijadikan discount factor.

7. Perhitungan besarnya angsuran pengembalian pada tiap-tiap periode untuk

alternatif kredit bank dan alternatif pembelian sewa guna usaha.

8. Menganalisis beban-beban yang dapat dikurangkan ke penghasilan bruto

9. Menghitung penghematan pajak

10. Membandingkan ketiga alternatif dan menentukan alternatif mana yang

memberikan penghematan pajak paling besar.

11. Membandingkan besarnya cash inflow dan beban pajak pada masing-masing

alternatif.

12. Mengambil kesimpulan dan memberikan saran kepada perusahaan.

13. memberikan saran kepada perusahaan
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1.Gambaran Umum

4.1.1.Sejarah Singkat Perusahaan

C.V Zena merupakan suatu badan hukum yang berbentuk persekutuan yang

didirikan pada tanggal 10 Oktober 2002 di jalan Mayjen Sungkono IV no 121

Malang. C.V Zena didirikan oleh 2 orang yaitu H.Agus Salim dan H Mujadi.

Dalam kepemilikan Zena, H. Agus Salim Menjabat sebagai Direktur Zena

sedangkan H Mujadi menjabat sebagai komisaris.

4.1.2. Lokasi Perusahaan

C.V Zena berlokasi di jalan Mayjen Sungkono IV No 121 Malang yang

didirikan sebagai kantor pusat, kantor ini juga digunakan sebagai tempat

pengelolaan Divisi Bus Antar Kota dan Bus Malam. C.V Zena juga memiliki

kantor cabang yang berlokasi di jalan S Supriadi No 20 Malang yang mengelola

Divisi Bus Pariwisata.

Lokasi yang dipilih C.V Zena ini berdasarkan atas berbagai pertimbangan.

Pertimbangan-pertimbangan C.V Zena terdiri dari 2 Faktor, antara lain:

1) Faktor Primer

a) Transportasi

Sarana dan jalur transportasi merupakan faktor yang sangat penting bagi

usaha yang akan didirikan. Hal ini diperlukan dalam pengangkutan, pemasaran

dan penawaran jasa perusahaan. Letak C.V Zena merupakan lokasi yang sangat

strategis, karena berada di tepi jalan raya yang dilalui oleh berbagai macam jalur
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transportasi, di samping itu perusahaan ini juga mempunyai kendaraan pribadi

yang dapat di manfaatkan untuk pemasaran dan penawaran jasa perusahaan.

b) Tenaga kerja

Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan kemudahan bagi para karyawan

untuk menjangkau lokasi perusahaan. Daerah di sekitar perusahaan berpenduduk

sangat padat sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai

dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

2) Faktor Sekunder

Di samping beberapa faktor primer yang dijadikan alasan utama bagi

pemilihan lokasi perusahaan, ada pula faktor penunjangnya yaitu diperolehnya

respon positif penduduk sekitar akan citra perusahaan. Selain itu didirikannya

perusahaan dilokasi tersebut juga bertujuan untuk dapat menyediakan dan

menambah lapangan pekerjaan bagi penduduk di sekitarnya.

4.1.3. Maksud dan Tujuan

C.V Zena dalam mendirikan perusahan memiliki maksud dan tujuan.

Adapun maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut :

a) Maksud didirikannya perusahaan adalah untuk menyelenggarakan

pemanfaatan umum di bidang transportasi yang bermutu dan bermanfaat

bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

b) Tujuan perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang transportasi

dengan menggunakan bus, sedan serta angkutan darat lainnya.
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4.1.4. Visi dan Misi

a) Visi

1. Menjalankan usaha di bidang transportasi dengan menggunakan bus,

sedan, serta angkutan darat lainnya.

2. Menarik konsumen dengan memberikan pelayanan dan fasilitas yang

berbeda dari C.V yang lainnya.

b) Misi

1. Menyelenggarakan pengelolaan perusahaan untuk mencapai citra

positif perusahaan

2. Menyelenggarakan jasa untuk kemakmuran umum yang bermutu dan

memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

4.1.5. Bidang Usaha

Bidang usaha dari C.V Zena adalah bergerak di bidang jasa yang melayani

transportasi bagi publik. Jasa dari C.V Zena terbagi menjadi 2 bagian yaitu jasa

transportasi antar kota dan bus malam, dan yang kedua adalah jasa transportasi

pariwisata. C.V Zena merupakan perusahaan yang sangat mementingkan

kepuasan konsumen, hal ini bisa ditandai dengan adanya pelayanan yang sangat

memuaskan, fasilitas bus yang sangat bagus, sopir-sopir yang sangat

berpengalaman dan dengan harga yang ekonomis.

4.1.6. Produk

Produk-produk yang dihasilkan oleh C.V Zena berupa pelayanan jasa

transportasi yang diberikan melalui sarana-sarana yang terdiri atas : Bus

Pariwisata, Bus Antar Kota, dan Bus Malam. Adapun  pelayanan jasa yang
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ditawarkan adalah berupa Study Ekslusif, Ziarah Wali, Tour Jawa-Bali dan

perjalanan antar kota.

4.1.7. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran secara sistematis tentang hubungan

kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan dalam rangka

usaha mencapai suatu tujuan. Adapun fungsi struktur organisasi antara lain :

1. Untuk mempertegas kedudukan

2. Untuk mempertegas wewenang masing-masing bagian dan tanggung

jawabnya

3. Untuk mengetahui jabatan yang ada serta tingkatan atau jenjang

kepegawaian.
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Struktur Organisasi

C.V Zena Divisi Pariwisata

Sumber : C.V Zena Divisi Pariwisata, tahun 2008
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DIREKTUR
H.AGUS S.



46

Untuk uraian mengenai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Komisaris

Tugas :

a) Memimpin perusahaan secara tidak langsung

Wewenang :

a) Menentukan kebijakan secara umum

2. Direktur

Tugas :

a) Memimpin perusahaan secara keseluruhan

b) Memberikan laporan secara lengkap mengenai perkembangan

perusahaan kepada dewan komisaris

Wewenang :

a) Menentukan kebijakan dan keputusan untuk memperlancar dan

meningkatkan kinerja

3. Manajer

Tugas :

a) Memimpin, mengelola dan mengarahkan kebijakan mengenai

pemberitaan

b) Mengatur kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pada bagian yang

dipimpinnya.
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Wewenang :

a) Menentukan kebijakan yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan

dan kebijakan yang telah ditetapkan

b) Melakukan evaluasi atas hasil kerja pada bagian yang ada dalam

perusahaan.

4. Sekretaris

Tugas :

a) Mengkoordinir seluruh kegiatan kesekretariatan.

b) Mencatat dan membukukan surat-surat yang masuk.

c) Memberikan pelayanan fasilitas yang diperlukan oleh perusahaan.

Wewenang

a) Menyiapkan dan mengalokasikan anggaran perusahaan.

b) Menjawab surat-surat yang masuk dalam kaitannya dengan tugas

perusahaan.

c) Tanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan yang ada dalam

perusahaan .

5. Tata Usaha

Tugas :

a) Mengkoordinir masalah keuangan karyawan

b) Mengontrol absensi karyawan

Wewenang

a) Berhak untuk mengetahui mengenai pemasukan dan pengeluaran yang

dilakukan perusahaan
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6. Kabag spare part

Tugas :

a) Memberikan fasilitas yang diperlukan oleh karyawan

b) Menyediakan suku cadang bus

Wewenang

a) Mengetahui seberapa penting spare part yang dibutuhkan

7. Kabag teknisi kendaraan

Tugas :

a) Memeriksa kendaraan- kendaraan yang bermasalah

b) Memperbaiki kendaraan-kendaraan yang bermasalah

Wewenang

a) Mengetahui kondisi kendaraan sebelum digunakan dan sesudah

digunakan.

4.2. Informasi Akuntasi

4.2.1. Data kendaraan C.V Zena Divisi Pariwisata

Data kendaraan C.V Zena Malang melaksanakan operasinya dengan 10 unit

bus. Adapun data mengenai Bus yang dimiliki oleh perusahaan akan disajikan

pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.1
Data Kendaraan C.V Zena tahun 2007

No Tahun Nama Bus Harga Perolehan
1 1 Juni 2003 BUS  N 6153 AU Rp450,000,000
2 1 Juni 2003 BUS  N 6157 AU Rp410,000,000
3 3 Juni 2003 BUS  N 6159 AU Rp410,000,000
4 3 Juni 2003 BUS  N 6149 AU Rp410,000,000
5 6 September 2003 BUS  N 6163 AU Rp410,000,000
6 6 September 2003 BUS  N 6174 AU Rp410,000,000
7 2 Maret 04 BUS  N 6187 AU Rp410,000,000
8 5 Maret 04 BUS  N 6224 AU Rp395,000,000
9 5 Maret 04 BUS  N 6225 AU Rp395,000,000

10 7 Maret 04 BUS  N 6227 AU Rp395,000,000
Total Rp4,095,000,000

Sumber : C.V. Zena Divisi Pariwisata Malang
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4.2.2. Pendapatan Setelah Pajak dan CIf Mulai Tahun 2004-2007

Table 4.2
Pendapatan Setelah Pajak dan CIf Mulai Tahun 2004-2007

(Dalam Rupiah)

Uraian 2004 2005 2006 2007
PENDAPATAN 1,235,000,000 1,750,000,500 2,100,510,000 2,506,770,000
PENGURANGAN
BEBAN-BEBAN
BEBAN ADMINISTRASI
        BIAYA GAJI STAF 40,800,000 56,800,000 80,000,000 80,000,000
        BIAYA KANTOR 3,284,739 2,531,127 6,788,105 8,231,300
        BIAYA LISTRIK 745,794 1,627,153 1,811,553 2,041,100
        BIAYA TELEPON 879,491 2,676,247 2,794,752 2,902,200
        BIAYA ASURANSI 2,350,000 2,350,000 3,765,000 3,765,000
  JUMLAH BIAYA ADMINISTRASI 48,060,024 65,984,527 95,159,410 96,939,600
BEBAN OPERASIONAL
        BIAYA GAJI KARYAWAN HARIAN 165,600,000 331,200,000 331,200,000 331,200,000
        BIAYA SOLAR BENSIN TOL DLL 129,600,000 162,000,000 175,500,000 216,000,000
        BIAYA PEMELIHARAAN & SERVIS 240,800,000 146,827,833 152,503,000 280,985,500
        BIAYA BUNGA DAN ANGSURAN LEASING 244,000,000 240,800,000 240,800,000 200,000,000
  JUMLAH BIAYA OPERASIONAL 780,000,000 880,827,833 900,003,000 1,028,185,500
TOTAL BEBAN 828,060,024 946,812,360 995,162,410 1,125,125,100
DEPRESIASI 161,062,500 483,145,833 516,375,000 516,375,000
PENDAPATAN SEBELUM PAJAK 245,877,476 320,042,307 588,972,590 865,269,900
PAJAK
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10%X50000000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
15%X50000000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
30%XSISA 43,763,243 66,012,692 146,691,777 229,580,970
TOTAL PAJAK 56,263,243 78,512,692 159,191,777 242,080,970
PENDAPATAN SETELAH PAJAK 189,614,233 241,529,615 429,780,813 623,188,930
DEPRESIASI 161,062,500 483,145,833 516,375,000 516,375,000
CIF 350,676,733 724,675,448 946,155,813 1,139,563,930

Sumber : data diolah
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Analisis Laporan Laba Rugi Perusahaan

 Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa trend pendapatan perusahaan

dari tahun ke tahun selama 4 tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Kenaikan

pendapatan yang diakui perusahaan dikarenakan adanya penambahan permintaan

jasa oleh konsumen, dan kenaikan pendapatan yang diakui perusahaan dari tahun-

ke tahun terlihat stabil atau tidak terjadi kenaikan yang terlalu signifikan.

Kenaikan juga terlihat dari arus kas masuk perusahaan, pada arus kas masuk

perusahaan di tahun 2005 terjadi kenaikan arus kas masuk yang lebih besar dari

kenaikan kas masuk pada tahun-tahun setelahnya. Ini disebabkan adanya kenaikan

biaya penyusutan yang diakui oleh perusahaan pada tahun 2005 karena adanya

penambahan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Adanya biaya penyusutan

akan menambah nilai pendapatan setelah pajak sehingga akan menambah besar

pula nilai kas masuk yang diakui perusahaan
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4.2.3. Neraca C.V 31 Desember 2007

CV Zena Divisi Pariwisata

Neraca Per 31 Desember 2007

AKTIVA PASSIVA

1. AKTIVA LANCAR 3. HUTANG LANCAR

1.1 KAS / BANK Rp5,360,217,975 3.1 HUTANG USAHA Rp1,498,816,640

1.2 PIUTANG USAHA Rp3,000,000 3.2 HUTANG PAJAK PENGHASILAN Rp8,274,035

JUMLAH AKTIVA LANCAR Rp5,363,217,975 3.3 HUTANG BUNGA Rp615,227

2. AKTIVA TETAP 3.4 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN Rp100,533,740

2.1 INVENTARIS KANTOR Rp18,000,000 Rp1,608,239,642

2.2 KENDARAAN-KENDARAAN Rp4,095,000,000 4. MODAL

AKUMULASI PENYUSUTAN
AKTIVA TETAP (Rp1,676,958,333) 4.1 MODAL USAHA Rp6,191,020,000

NILAI BUKU AKTIVA TETAP Rp2,436,041,667 Rp6,191,020,000

JUMLAH AKTIVA Rp7,799,259,642 Rp7,799,259,642
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4.3. ANALISIS DATA

4.3.1. Langkah-langkah pemecahan masalah.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan

mengolah berbagai data yang terkumpul pada saat survei, dianalisis dan

dibandingkan dengan landasan teori yang diperoleh. Selanjutnya hasil analisis

perbandingan tersebut ditarik kesimpulan dan berbagai langkah perbaikan untuk

memberikan saran yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengambil

keputusan yang baik bagi perusahaan.

Langkah langkah yang akan dilakukan untuk menganalisis data adalah

sebagai berikut :

1. Analisis rencana pembelian aktiva.

2. membuat proyeksi laba rugi selama masa manfaat aktiva yang baru

3. Analisis kelayakan rencana pembelian aktiva

4. Pembuatan rumusan perencanaan pajak antara ketiga alternatif sumber

pembelanjaan

5. Menentukan harga perolehan.

6. masa manfaat, nilai residu, tingkat bunga bank dan bunga sewa guna

usaha, nilai opsi, tingkat bunga yang dijadikan discount factor.

7. Perhitungan besarnya angsuran pengembalian pada tiap-tiap periode untuk

alternatif kredit bank dan alternatif pembelian sewa guna usaha.

8. Menganalisis beban-beban yang dapat dikurangkan ke penghasilan bruto

9. Menghitung penghematan pajak

10. Membandingkan ketiga alternatif dan menentukan alternatif mana yang
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memberikan penghematan pajak paling besar.

11. Membandingkan besarnya cash inflow dan beban pajak pada masing-

masing alternatif.

12. Mengambil kesimpulan dan memberikan saran kepada perusahaan.

4.3.2. Investasi Pembelian 2 Unit Bus Baru

Pada awal tahun 2008  C.V Zena telah melakukan transaksi pembelian bus

sebanyak 2 unit. Perusahaan memiliki asumsi bahwa dengan penambahan bus

baru tersebut maka perusahaan akan mendapatkan kenaikan pendapatan. Dengan

mempertimbangkan nilai investasi yang cukup besar, penelitian ini akan

dilakukan untuk menganalisa apakah keputusan yang diambil oleh perusahaan

sudah tepat atau tidak dan alternatif pembiayaan apa yang lebih tepat untuk

diambil perusahaan untuk usaha pendanaan pembelian aktiva baru. Analisa yang

akan digunakan untuk menilai keputusan investasi adalah dengan menggunakan

teknik capital budgeting, sedangkan untuk menilai alternatif sumber

pembelanjaan mana yang tepat, peneliti akan mengananalisa sumber

pembelanjaan yang memberikan penghematan paling besar dari ketiga alternatif

yang diberikan. Adapun ketiga alternatif sumber pembelanjaan bus baru yaitu

dengan pembiayaan kredit bank, pembiayaan melalui sewa guna usaha atau

pembiayaan tunai.
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Tabel 4.3
Pembelian Bus Pariwisata

No Keterangan jumlah
1 Jenis barang Bus Mercedes
2 Jumlah kebutuhan barang 2 unit
3 Harga Tiap Unit Rp 410.000.000,00
4 Nilai Investasi Rp 820.000.000,00
5 Umur barang 8 Tahun
6 Metode Penyusutan Garis lurus
7 Nilai Residu Tidak ada

   Sumber : data diolah

4.3.2.1. Harga Perolehan

 Harga perolehan untuk masing-masing alternatif sumber pembelanjaan dapat

dilihat sebagai berikut :

4.3.2.1.1  Alternatif Sewa Guna Usaha

Dana yang dibutuhkan untuk membeli 2 unit bus merk Mercedes dengan

alternatif sumber pembelanjaan menggunakan sewa guna usaha adalah sebesar Rp

875.572.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Harga perolehan bus Merk Mercedes:

Harga bus       @ Rp  410.000.000,00

Biaya administrasi          Rp      2.500.000,00

Materai           Rp           36.000,00

Ijin trayek           Rp       5.000.000,00

 Uji kir            Rp          250.000,00

Biaya Asuransi Sewa Guna Usaha        Rp    20.000.000,00

Harga perolehan Tiap bus         Rp    437.786.000,00

Harga perolehan alternatif Sewa Guna Usaha       Rp   875.572.000,00
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4.3.2.1.2 Alternatif Kredit Bank

Dana yang dibutuhkan untuk membeli 2 unit bus merk Mercedes dengan

alternatif sumber pembelanjaan menggunakan alternatif kredit bank adalah

sebesar Rp 846.527.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Harga perolehan bus Merk Mercedes:

Harga bus       @ Rp  410.000.000,00

Biaya administrasi          Rp      2.500.000,00

Materai           Rp           36.000,00

Ijin trayek           Rp       5.000.000,00

 Uji kir            Rp          250.000,00

Harga perolehan Tiap bus         Rp    417.786.000,00

Harga perolehan 2 bus      Rp   835.572.000,00

Biaya Administrasi bank         Rp           500.000,00

Provisi            Rp         4.100.000,00

Notaris            Rp         2.050.000,00

Asuransi Bank           Rp         4.305.000,00

Harga perolehan Alternatif kredit        Rp    846.527.000,00

4.3.2.1.3 Alternatif Tunai

Dana yang dibutuhkan untuk membeli 2 unit bus merk Mercedes dengan

alternatif sumber pembelanjaan menggunakan alternatif tunai adalah sebesar Rp

835.572.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Harga bus       @ Rp  410.000.000,00

Biaya administrasi          Rp      2.500.000,00
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Materai           Rp           36.000,00

Ijin trayek           Rp       5.000.000,00

 Uji kir            Rp          250.000,00

Harga perolehan Tiap bus         Rp    417.786.000,00

Harga perolehan alternatif Tunai         Rp   835.572.000,00

4.3.3. Membuat Proyeksi Laba Rugi

Dengan menggunakan dasar laporan laba rugi fiskal selama 4 tahun, yaitu

mulai tahun 2004 sampai tahun 2007 maka dapat dibuat proyeksi laba rugi pada

masing masing alternatif guna mengetahui besarnya beban pajak pada tahun

berjalan. Berikut ini adalah format laporan laba rugi fiskal CV Zena tahun 2004.

Tabel 4.4
CV Zena

Format Laporan laba rugi fiskal
Per 31 Desember 2004

Uraian 2004
PENDAPATAN 1,235,000,000
PENGURANGAN

BEBAN-BEBAN

BEBAN ADMINISTRASI 48,060,024
BEBAN OPERASIONAL 536,000,000
BIAYA BUNGA DAN ANGSURAN LEASING 244,000,000
TOTAL BEBAN 828,060,024
DEPRESIASI 161,062,500
PENDAPATAN SEBELUM PAJAK 245,877,476
PAJAK

10%X50000000 5,000,000
15%X50000000 7,500,000
30%XSISA 43,763,243
TOTAL PAJAK 56,263,243
PENDAPATAN SETELAH PAJAK 189,614,233

(sumber : data diolah)
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4.3.3.1. Pendapatan dan Beban Bus Baru

Dana yang diperlukan untuk membeli bus tersebut akan menggunakan

pinjaman dari luar sebesar 50% dari harga bus dan sisanya dari modal sendiri

sesuai dengan perjanjian leasing yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.

1. Menghitung Pendapatan Bus

Berdasarkan penilaian yang dilakukan perusahaan atas pertimbangan

penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya diketahui bahwa pendapatan rata-rata

bus untuk setiap bus per hari adalah Rp 1.500.000,00. Dan dalam satu minggu

terdapat 1 hari dimana bus tidak melakukan kegiatan operasional di karenakan

untuk keperluan perawatan maka pendapatan yang diterima dalam 1  tahun untuk

setiap unit bus adalah :

6 hari x 52 minggu x Rp 1.500.000,00 = Rp 468.000.000,00

Total pendapatan 2 unit Bus Baru = Rp 468.000.000,00 X 2

           = Rp 936.000.000,00

Kemudian selama 8 tahun mendatang, dengan mengabaikan faktor inflasi

dan berdasarkan hasil wawancara dengan manajer yang membandingkan dengan

usaha sejenis. Perusahaan memperkirakan pendapatannya akan mengalami

penurunan sebesar 42% sehingga bila dihitung rata-rata penurunan per tahunnya

sebesar = 42 % : 8 = 5.25%. Sehingga total pendapatan untuk 2 unit bus baru

dengan tingkat penurunannya sebagai berikut:
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Tabel 4.5
Pendapatan untuk 2 unit bus baru dengan tingkat penurunan 5.25%

tahun pendapatan tiap bus pendapatan 2 bus
2008 468,000,000 936,000,000
2009 443,430,000 886,860,000
2010 420,149,925 840,299,850
2011 398,092,054 796,184,108
2012 377,192,221 754,384,442
2013 357,389,629 714,779,259
2014 338,626,674 677,253,348
2015 320,848,774 641,697,547

Sumber : data diolah

2. Beban Operasional Untuk 2 Unit Bus Baru

Berdasarkan beban operasional selama 4 tahun sebelumnya, maka dapat

dibuat proyeksi beban operasional untuk 8 tahun kedepan atau selama masa

ekonomis aktiva baru. Proyeksi menggunakan metode least Square (kuadrat

terkecil). Proyeksi beban operasional dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 4.6
Proyeksi Beban Operasional Untuk 10 Unit Bus

n tahun beban (Y) X XY X2

1 2004 536,000,000 -2 -1,072,000,000 4
2 2005 640,027,833 -1 -640,027,833 1
3 2006 659,203,000 1 659,203,000 1
4 2007 828,185,500 2 1,656,371,000 4

   2,663,416,333 0 603,546,167 10
 Sumber : Data diolah

Y = a + bX

a =  Y / n  = 2.663.416.333  /  4  =  665.854.083

b =  YX / X2  = 603.546.167  / 10 = 60.354.617

Tahun Y   = 665.854.083 + 60.354.617 X

Tahun 2008  = 665.854.083 + 60.354.617 (3) = 846.917.933

Tahun 2009  = 665.854.083 + 60.354.617 (4) = 907.272.550
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Tahun 2010  = 665.854.083 + 60.354.617(5) = 967.627.167

Tahun 2011  = 665.854.083 + 60.354.617(6) = 1.027.981.783

Tahun 2012  = 665.854.083 + 60.354.617(7) = 1.088.336.400

Tahun 2013  = 665.854.083 + 60.354.617(8) = 1.148.691.017

Tahun 2014  = 665.854.083 + 60.354.617(9) = 1.209.045.634

Tahun 2015  = 665.854.083 + 60.354.617(10) = 1.269.400.250

Kemudian untuk mengetahui proyeksi beban operasional untuk tiap bus

lama dengan cara : 1/10 × beban operasional 10 bus.

Tabel 4.7
Proyeksi Beban Operasional Untuk 2 Bus lama

tahun beban per 10 Bus beban per bus beban 2 bus lama
2008 846,917,933 84,691,793.34 169,383,586.67
2009 907,272,550 90,727,255.01 181,454,510.01
2010 967,627,167 96,762,716.68 193,525,433.35
2011 1,027,981,783 102,798,178.35 205,596,356.69
2012 1,088,336,400 108,833,640.02 217,667,280.03
2013 1,148,691,017 114,869,101.69 229,738,203.37
2014 1,209,045,634 120,904,563.36 241,809,126.71
2015 1,269,400,250 126,940,025.03 253,880,050.05

Sumber : data diolah

Dari perhitungan di atas dapat diketahui proyeksi beban operasional untuk 2

bus lama, berdasarkan hasil wawancara dengan manajer dari perusahaan

menyatakan bahwa pembebanan untuk bus baru adalah sebesar 60% dari

pembebanan pada bus lama. Sehingga beban operasional untuk ke 2 bus baru

selama umur ekonomis adalah :
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Tabel 4.8
Proyeksi Beban Operasional Untuk 2 Bus baru
tahun beban 2 bus lama beban 2 bus baru
2008 169,383,586.67 101,630,152
2009 181,454,510.01 108,872,706
2010 193,525,433.35 116,115,260
2011 205,596,356.69 123,357,814
2012 217,667,280.03 130,600,368
2013 229,738,203.37 137,842,922
2014 241,809,126.71 145,085,476
2015 253,880,050.05 152,328,030

Sumber : data diolah

3. Beban Administrasi Untuk 2 Unit Bus Baru

Dari data beban administrasi 4 tahun sebelumnya, maka dapat dibuat

proyeksi beban administrasi untuk 8 tahun kedepan yaitu selama masa ekonomis

aktiva baru. Perusahaan diasumsikan tidak melakukan penambahan peralatan

kantor selama 8 tahun kedepan. Proyeksi menggunakan metode least Square

(kuadrat terkecil). Proyeksi beban administrasi dapat dihitung sebagai berikut .

Tabel 4.9
Proyeksi Untuk Beban Administrasi

n tahun beban administrasi (Y) X XY X2

1 2004 48,060,024 -2 -96,120,048 4
2 2005 65,984,527 -1 -65,984,527 1
3 2006 95,159,410 1 95,159,410 1
4 2007 96,939,600 2 193,879,200 4

306,143,561 0 126,934,035 10
    Sumber : Data Diolah

Y = a + bX

a = Y / n = 306.143.561 / 4 = 76.535.890

b =  XY / X2 = 126.934.035 / 10 = 12.693.404

Tahun 2008 = 76.535.890 + 12.693.404 (3) = 114.616.102

Tahun 2009 = 76.535.890 + 12.693.404 (4) = 127.309.504

Tahun 2010 = 76.535.890 + 12.693.404 (5) = 140.002.908
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Tahun 2011 = 76.535.890 + 12.693.404 (6) = 152.696.311

Tahun 2012 = 76.535.890 + 12.693.404 (7) = 165.389.715

Tahun 2013 = 76.535.890 + 12.693.404 (8) = 178.083.118

Tahun 2014 = 76.535.890 + 12.693.404 (9) = 190.776.522

Tahun 2015 = 76.535.890 + 12.693.404 (10) = 203.469.925

Proyeksi beban administrasi untuk ke 2 bus baru adalah dengan cara 2/10 × beban

administrasi 10 bus.

Tabel 4.10
Proyeksi Beban Administrasi Untuk 2 bus

tahun beban 10 bus lama beban 2 bus baru
2008 114,616,101 22,923,220
2009 127,309,504 25,461,901
2010 140,002,908 28,000,582
2011 152,696,311 30,539,262
2012 165,389,715 33,077,943
2013 178,083,118 35,616,624
2014 190,776,522 38,155,304
2015 203,469,925 40,693,985

  Sumber : Data diolah

4. Beban Depresiasi

Untuk menghitung penyusutan aktiva baru perusahaan menggunakan

metode garis lurus dengan dasar masa ekonomis kendaraan adalah 8 tahun.

Sedangkan dasar penyusutan yang digunakan adalah nilai perolehan bus yaitu Rp

835.572.000 dan kendaraan dianggap tidak memiliki nilai residu pada akhir masa

manfaat.
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Tabel 4.11
Beban Depresiasi 8 Tahun

Tahun tarif NB AWAL Penyusutan NB Akhir
0 12.5% 835,572,000
1 12.5% 835,572,000 104,446,500 731,125,500
2 12.5% 731,125,500 104,446,500 626,679,000
3 12.5% 626,679,000 104,446,500 522,232,500
4 12.5% 522,232,500 104,446,500 417,786,000
5 12.5% 417,786,000 104,446,500 313,339,500
6 12.5% 313,339,500 104,446,500 208,893,000
7 12.5% 208,893,000 104,446,500 104,446,500
8 12.5% 104,446,500 104,446,500 -

Sumber : data diolah
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4.3.4.Analisis Kelayakan Investasi

4.3.4.1 Estimasi Cash Inflow

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, kita dapat membuat proyeksi cash inflow perusahaan selama umur manfaat kendaraan

yaitu 8 tahun. Estimasi cash inflow selama 8 tahun kedepan dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Estimasi cash inflow

Tahun 2008-2015
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PENDAPATAN 936,000,000 886,860,000 840,299,850 796,184,108 754,384,442 714,779,259 677,253,348 641,697,547
PENGURANGAN

BEBAN-BEBAN

BEBAN OPERASIONAL 101,630,152 108,872,706 116,115,260 123,357,814 130,600,368 137,842,922 145,085,476 152,328,030
BEBAN ADMINISTRASI 22,923,220 25,461,901 28,000,582 30,539,262 33,077,943 35,616,624 38,155,304 40,693,985
TOTAL BEBAN 124,553,372 134,334,607 144,115,842 153,897,076 163,678,311 173,459,546 183,240,780 193,022,015
DEPRESIASI 109,446,500 109,446,500 109,446,500 109,446,500 109446500 109446500 109446500 109446500
PENDAPATAN SEBELUM PAJAK 702,000,128 643,078,893 586,737,508 532,840,532 481,259,631 431,873,213 384,566,068 339,229,032
PAJAK

10%X50000000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
15%X50000000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
30%XSISA 180,600,038 162,923,668 146,021,253 129,852,159 114,377,889 99,561,964 85,369,820 71,768,710
TOTAL PAJAK 193,100,038 175,423,668 158,521,253 142,352,159 126,877,889 112,061,964 97,869,820 84,268,710
PENDAPATAN SETELAH PAJAK 508,900,089 467,655,225 428,216,256 390,488,372 354,381,742 319,811,249 286,696,247 254,960,322
DEPRESIASI 109,446,500 109,446,500 109,446,500 109,446,500 109,446,500 109,446,500 109,446,500 109,446,500
CIF 618,346,589 577,101,725 537,662,756 499,934,872 463,828,242 429,257,749 396,142,747 364,406,822

Sumber : data diolah
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4.3.4.2. Penetapan Biaya Modal

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan sebelumnya diketahui bahwa

perusahaan memerlukan dana sebesar Rp 875.572.000,00 dimana perusahaan

menggunakan 2 sumber dana yaitu :

1) Intern sebesar 50% dari harga bus dan biaya modal untuk dana sendiri

dapat dihitung dengan menjumlahkan tingkat bunga bebas resiko dengan

ROE. Tingkat bunga bebas resiko berdasarkan data BI pada januari tahun

2008 berada pada tingkat 8 %. Sedangkan ROE (return Of Equity) dapat

dihitung dengan membagi pendapatan bersih setelah pajak dengan modal

pemilik yaitu sebesar 10,07%.

ROE    =  (EAT / Modal)

     =  (623.188.930 / 6.191.020.000) × 100%

     =  10,07%

Jadi Biaya modal sendiri = 8 % + 10,07 %

      = 18,07 %

2) Pinjaman sebesar 50% dari harga bus dimana tingkat bunga pinjaman

adalah sebesar 12,9%  tingkat pajak  30% maka tingkat biaya modal untuk

pinjaman dapat dihitung  :

Biaya modal pinjaman  = Tingkat bunga pinjaman × (1- tingkat pajak )

 = 12,9% × (1-30%) = 9,03%.

Berdasarkan perhitungan di atas maka untuk menentukan biaya modal untuk

kedua sumber dana diatas dapat dihitung sebagai berikut :
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Tabel 4.13
Perhitungan cost of capital

Jenis Modal COC Proporsi COC rata-rata
Pinjaman 9.03% 50% 4.52%

Modal Sendiri 18.07% 50% 9.03%
Jumlah 13.55%

Sumber : data diolah

Jadi COC yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan untuk analisa

selanjutnya adalah sebesar 13,55% .

4.3.4.3. Analisis Kelayakan Investasi

1) NPV

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan

present value (nilai sekarang) dari cash inflow yang akan diperoleh perusahaan

selama jangka waktu 8 tahun ke depan. Tingkat bunga yang digunakan untuk

menghitung Present value dari CIF menggunakan tingkat biaya modal yaitu

13,55%. Perhitungan PV untuk cash inflow proyeksi selama 8 tahun kedepan

adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Perhitungan NPV CI

tahun  CIF  PV 13,55% PV CIF
1 618,346,589 0.8807 544,558,863
2 577,101,725 0.7756 447,587,651
3 537,662,756 0.6830 367,238,782
4 499,934,872 0.6015 300,721,776
5 463,828,242 0.5297 245,709,244
6 429,257,749 0.4665 200,260,508
7 396,142,747 0.4109 162,757,773
8 364,406,822 0.3618 131,852,810

Present Value CIF 2,400,687,407
Present Value II 875,572,000
Net Present Value 1,525,115,407

Sumber : data  diolah

Hasil dari perhitungan NPV pada tabel 4.14 adalah Rp 1.525.115.407.

Angka tersebut didapat setelah mengurangkan PV dari CIF selama 8 tahun dengan
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PV dari initial investmet yang telah dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh

kendaraan. Angka tersebut lebih dari nol, oleh karena itu dapat disimpulkan

bahwa proyek layak untuk dilaksanakan.

2) IRR

Perhitungan IRR ini dilakukan secara trial and error sampai pada akhirnya

didapatkan tingkat discount yang akan menyebabkan NPV sama dengan nol.

Setelah dilakukan perhitungan secara trial and error didapatkan hasil bahwa

NPV sama dengan nol berada diantara tingkat discount antara 60% dan 61%,

perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15
Perhitungan IRR pada Discount Rate 60% dan 61%

tahun CIF  PV 62% PV CIF tahun CIF  PV 63% PV CIF
1 618,346,589 0.6173  381,695,426 1 618,346,589 0.6135  379,353,736
2 577,101,725 0.3810  219,898,539 2 577,101,725 0.3764  217,208,674
3 537,662,756 0.2352  126,463,416 3 537,662,756 0.2309  124,150,119
4 499,934,872 0.1452  72,586,085 4 499,934,872 0.1417  70,821,156
5 463,828,242 0.0896  41,570,200 5 463,828,242 0.0869  40,310,591
6 429,257,749 0.0553  23,748,056 6 429,257,749 0.0533  22,887,192
7 396,142,747 0.0342  13,528,405 7 396,142,747 0.0327  12,958,015
8 364,406,822 0.0211  7,681,860 8 364,406,822 0.0201  7,312,833

Total PV CIF   887,171,987 Total PV CIF   875,002,317
PV II   875,572,000 PV II   875,572,000
NPV 11,599,987 NPV   -569,683

Sumber : data diolah

Kemudian dengan melakukan interpolasi sebagai berikut, maka IRR

sesungguhnya dapat ditentukan :

  tingkat bunga PV CIF PV II NPV
62% 887,171,987 875,572,000 11,599,987
63% 875,002,317 875,572,000 -569,683

selisih 1% 12,169,670   12,169,670
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IRR  =

=

=

=     62,95%

atau

IRR  =

  =

=

=     62,95%

Dari perhitungan di atas didapatkan nilai IRR adalah 62,95%. Karena

nilainya lebih dari biaya modal yaitu  13,55% sehingga dapat disimpulkan bahwa

proyek tersebut dapat dilaksanakan.

3) Payback period

Metode ini digunakan untuk mengetahui berapa lama investasi sebesar Rp

875.572.000 yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan aktiva dapat

kembali.
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Tabel 4.16
Cash Inflow Per tahun

tahun ke  CIF CIF
1 601,126,589 601,126,589
2 560,620,925 1,161,747,515
3 521,921,156 1,683,668,671
4 484,932,472 2,168,601,143
5 449,565,042 2,618,166,185
6 415,733,749 3,033,899,934
7 383,357,947 3,417,257,881
8 352,361,222 3,769,619,104

Sumber : data diolah

Apabila proceeds yang diterima setiap tahun tidak sama, maka payback

period dapat di hitung sebagai berikut :

Payback period       =

Berdasarkan data tabel 4.16 maka payback period dapat dihitung sebagai

berikut :

Investasi  = Rp 875.572.000

Proceeds th ke-1  = Rp 601.126.589

    Rp 274.445.410

Payback period = 1 tahun + x 1 tahun = 1,49 tahun

   =  1 tahun 5 bulan 3 minggu

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa investasi yang

dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp 875.572.000 untuk membeli kendaraan

akan dapat tertutupi setelah 1 tahun 5 bulan dan 3 minggu.

925.620.560
410.445.274

 tahun1X
2ke thnproceeds

1ke thnproceeds-investasi tahun1 +
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4.3.5. Rumusan Perencanaan Pajak Terhadap Tiga Alternatif Sumber

Pembelanjaan Barang Modal

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan KMK No 1169/01/1991 pasal 6.

Untuk alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi yang dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto oleh lesee adalah biaya angsuran pokok dan bunga serta biaya

penyusutan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 42/1985 tentang

pajak penghasilan bahwa yang termasuk deductible expense adalah angsuran

bunga khusus pada kredit bank dan biaya penyusutan.

Tabel 4.17
Rumusan perencanaan Pajak Terhadap Tiga Alternatif Sumber

Pembelanjaan Barang Modal

alternatif pembelian
Keterangan sewa guna usaha

dengan hak opsi Kredit bank Tunai

Deductible expense
biaya bunga A A -
Angsuran pokok B - -
biaya penyusutan C C C
Jumlah deductible expense  A+B+C=D A+C=E C=F

Pajak Penghasilan Tarif pajak  x D =G Tarif pajak x E =H Tarif pajak x F =I
tax saving, jika :
G>H>I Tax saving = G-H

Tax saving = G-I
H>G>I Tax saving = H-G

Tax saving = H-I
I>G>H Tax saving = I-G

Tax saving = I-H
Sumber : data diolah

Keterangan :

A = Biaya bunga

B = Angsuran pokok sewa guna usaha

C = Biaya penyusutan
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D  = deductible expense untuk alternatif pembelian sewa guna usaha

E  = deductible expense untuk alternatif pembelian kredit bank

F  = deductible expense untuk  alternatif pembelian tunai

G = Penghematan pajak untuk alternatif pembelian sewa guna usaha

H = Penghematan pajak untuk alternatif pembelian kredit bank

I = Penghematan pajak untuk  alternatif pembelian tunai

Berdasarkan rumusan perencanaan pajak pada tabel 4.17 dapat diketahui

bahwa deductible expense untuk alternatif pembelian dengan sewa guna usaha

adalah biaya bunga, angsuran pokok, dan biaya depresiasi. Sedangkan untuk

alternatif pembelian dengan kredit bank yang boleh dikelompokkan sebagai

deductible expense adalah biaya bunga dan biaya depresiasi. Deductible expense

untuk alternatif pembelian secara tunai biaya yang dapat digunakan sebagai

pengurang pajak hanya biaya penyusutan.

Jika G lebih besar dari H dan I, maka alternatif pembelian dengan sewa guna

usaha dianggap lebih unggul jika dilihat dari segi penghematan pajak. Jika H lebih

besar dari G dan I maka alternatif pembelian dengan kredit bank akan dianggap

lebih unggul dari segi penghematan pajak. Sedangkan jika I lebih besar dari G dan

H maka alternatif pembelian secara tunai dianggap lebih unggul dari segi

penghematan pajak.
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4.3.6. Analisis Alternatif Sumber Pembelanjaan

4.3.6.1.Analisis Alternatif Sewa Guna Usaha

Alternatif pembiayaan dengan sewa guna usaha ini adalah yang sekarang ini

digunakan oleh perusahaan. Bentuk sewa guna usaha yang dipilih oleh C.V Zena

adalah sewa guna usaha dengan hak opsi.

Untuk menganalisis pembelian aktiva melalui sewa guna usaha ada beberapa

asumsi yang di lakukan C.V Zena yaitu :

1. Harga perolehan setiap bus adalah sebesar Rp 437.786.000,00

2. Uang muka adalah 50% dari harga bus yaitu sebesar Rp 410.000.000 nilai

ini dianggap sebagai nilai opsi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk

memiliki bus.

3. Suku bunga lease yang disepakati adalah sebesar 9 % setahun atau 0,75%

perbulan

4. Untuk perhitungan discount factor digunakan tingkat biaya modal rata-rata

yaitu sebesar 13.55 % pertahun atau 1.13 %  perbulan.

5. Lama kontrak sewa guna usaha (lease term) adalah 2 tahun dan bersifat

tidak dapat dibatalkan (non cancelable).

6. Pembayaran sewa guna usaha dilakukan pada akhir bulan selama 2 tahun

sehingga total periode pembayaran sewa guna usaha adalah 24 periode.

7. Metode perhitungan bunga yang digunakan untuk menghitung

pembayaran angsuran adalah metode flat, dimana bunga dihitung

berdasarkan plafon dari pinjaman.
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Karena pada akhir masa sewa guna usaha terdapat pengalihan kepemilikan

dari lessor kepada lease maka transaksi sewa guna usaha di atas akan di

kategorikan sebagai sewa guna usaha modal (capital lease)

4.3.6.1.1. Perhitungan Lease Fee

Angsuran sewa guna usaha dihitung dengan tarif flat, untuk menghitung

besarnya lease fee pada setiap periode, yaitu pada tingkat bunga sewa guna usaha

0,75% perbulan dalam 24 periode, maka perlu dilakukan perhitungan besarnya

bunga selama masa sewa guna usaha, yang dapat dihitung sebagai berikut :

Bunga   = Rp 410.000.000 × 24 × 0,75%

   = Rp 73.800.000

Setelah menghitung besarnya bunga selama 2 tahun maka dapat diketahui

besarnya angsuran setiap periode sebagai berikut :

Angsuran =

Angsuran =   Rp 20.158.333,33

Skedul angsuran pembayaran sewa guna usaha pada tingkat bunga 0,75%

selama masa sewa guna usaha yaitu 24 periode dapat dilihat pada lampiran 1.

Berdasarkan skedul angsuran pembayaran sewa guna usaha (lampiran 1)

dapat dilihat bahwa perusahaan pada awal periode leasing membayar uang muka

sebesar Rp 410.000.000 dan biaya executory sebesar Rp 55.572.000, selama masa

sewa guna usaha perusahaan membayarkan lease fee sebesar Rp 20.158.333,33

setiap periodenya. Hasil perhitungan pada (lampiran 1) diperoleh total lease fee

ditambah nilai opsi secara nominal sebesar Rp 949,372,000.00. Sedangkan

Present value dari perhitungan lease fee adalah Rp 892.051.309,91.

24
000.800.73000.000.410 +
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Jadi total kas yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan

kendaraan dengan menggunakan alternatif pembiayaan secara sewa guna usaha

selama 2 tahun adalah sebesar Rp 949,372,000.00.

4.3.6.1.2. Biaya Penyusutan

Berdasarkan keputusan menteri keuangan KMK No 1169/01/1991 pasal 6

lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal sampai saat masa

sewa guna usaha berakhir dan lessee menggunakan hak opsi untuk membeli, dan

dasar yang bisa digunakan adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan.

Dalam kasus ini CV Zena melakukan pembayaran hak opsi pada awal transaksi

sewa guna usaha, jadi CV Zena dapat melakukan penyusutan pada saat akhir

tahun kedua dan dasar penyusutan yang digunakan sebagai perhitungan

penyusutan adalah nilai sisa dari penyusutan bus selama 2 tahun. Metode yang

digunakan untuk menghitung penyusutan adalah garis lurus dan aktiva

mempunyai umur ekonomis selama 8 tahun tanpa nilai sisa.

Nilai Perolehan Barang Modal =  Rp 875.572.000,00

Penyusutan selama  masa pelunasan angsuran lease.

Tahun 1 = 12,5% x Rp 875.572.000,00 = Rp 109.446.500

Tahun 2 = 12,5% x Rp 875.572.000,00 = Rp 109.446.500

Total penyusutan selama masa lease =  Rp 218,893,000

Nilai buku barang modal setelah revaluasi  = Rp 875.572.000 - Rp 218,893,000

      = Rp 656,679,000
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Tabel 4.18
Biaya Penyusutan Pada Alternatif Pembelanjaan Sewa guna usaha

Tahun tarif NB AWAL Penyusutan NB Akhir Discount factor Present value
0 12.50%   656,679,000
3 12.50% 656,679,000 82,084,875 574,594,125 0.6830 56,066,277.92
4 12.50% 574,594,125 82,084,875 492,509,250 0.6015 49,375,850.22
5 12.50% 492,509,250 82,084,875 410,424,375 0.5297 43,483,795.88
6 12.50% 410,424,375 82,084,875 328,339,500 0.4665 38,294,844.45
7 12.50% 328,339,500 82,084,875 246,254,625 0.4109 33,725,094.19
8 12.50% 246,254,625 82,084,875 164,169,750 0.3618 29,700,655.39
9 12.50% 164,169,750 82,084,875 82,084,875 0.3187 26,156,455.65

10 12.50% 82,084,875 82,084,875 0 0.2806 23,035,187.71
Sumber : data diolah

4.3.6.2. Analisis Alternatif Kredit Bank

Dalam menganalisis pembiayaan dengan menggunakan pinjaman modal dari

kredit bank terdapat beberapa asumsi yang dilakukan oleh CV Zena yaitu sebagai

berikut :

a) Jangka waktu pinjaman yang dilakukan C.V Zena pada bank adalah

selama 2 tahun.

b) Suku bunga kredit yang berlaku untuk pinjaman investasi selama 2 tahun

adalah sebesar 1.08% perbulan atau 12.9% pertahun (berdasarkan data BI

per Januari tahun 2008).

c) Suku bunga yang digunakan sebagai discount factor adalah menggunakan

tingkat biaya modal rata-rata yang ditentukan perusahaan yaitu 13,55%

pertahun atau 1,13% perbulan.

d) Pembayaran angsuran dilakukan setiap akhir bulan, sehingga terdapat 24

kali periode pembayaran selama 2 tahun.
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e) Metode yang digunakan untuk menghitung pembayaran angsuran adalah

metode anuitas, dimana jumlah nominal angsuran pembayaran yang

dibayarkan dalam setiap periode adalah sama.

4.3.6.2.1. Perhitungan Biaya Bunga Kredit Bank

Untuk mengetahui besarnya biaya bunga kredit bank maka perlu dilakukan

perhitungan besarnya pembayaran angsuran kredit bank untuk periode selama

masa kredit. Tingkat bunga kredit bank adalah 1,08% perbulan dan periode kredit

adalah 24 bulan. Sehingga diperoleh PVIFA untuk bunga bank sebesar

21,05490751. Perhitungan PVIFA (present Value Interest Factor Annuity) sebagai

berikut :

PVIFA,i,n  =
i

i n)1(
11

+
−

PVIFA,1.08%,24 =
%08.1

%)08.11(
11 24+

−

PVIFA 1.08%,24 =
%08.1

11.29255788
11−

PVIFA 1.08%,24 =
%08.1

60.22634025

PVIFA 1.08%,%,24 = 21.05490751

Dengan demikian pembayaran angsuran kredit bank untuk setiap periode

adalah sebagai berikut :
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 a  =
ni,PVIFA,

PV

 a  =
121.0549075
0410.000.00

 a =  19,472,894.85

Skedul angsuran pembayaran kredit bank pada tingkat bunga 1.08% selama

masa periode kredit yaitu selama 2 tahun atau 24 periode dapat dilihat pada

lampiran 2.

4.3.6.2.2. Perhitungan Biaya Penyusutan Pada alternatif Kredit Bank

Dasar penyusutan yang digunakan untuk menghitung penyusutan bus adalah

berdasarkan nilai perolehan bus yaitu Rp 846.527.000 dan umur pemakaiannya

adalah 8 tahun sedangkan aktiva ini dianggap tidak memiliki nilai residu. Karena

umurnya 8 tahun maka tarif penyusutannya adalah 12,5% pertahun. Pada

alternatif kredit bank kendaraan dapat langsung diakui sebagai aktiva perusahaan

pada saat diperoleh, jadi pada saat kendaraan diterima, penyusutan untuk

kendaraan sudah bisa diakui dan dapat dikelompokkan dalam biaya pengurang

pendapatan.
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Tabel 4.19
Biaya Penyusutan Pada Alternatif Kredit Bank

Tahun tarif NB AWAL Penyusutan NB Akhir Discount factor Present value
0 12.50%   846,527,000 1.0000 846,527,000.00
1 12.50% 846,527,000 105,815,875 740,711,125 0.8807 93,188,793.48
2 12.50% 740,711,125 105,815,875 634,895,250 0.7756 82,068,510.33
3 12.50% 634,895,250 105,815,875 529,079,375 0.6830 72,275,218.26
4 12.50% 529,079,375 105,815,875 423,263,500 0.6015 63,650,566.50
5 12.50% 423,263,500 105,815,875 317,447,625 0.5297 56,055,100.39
6 12.50% 317,447,625 105,815,875 211,631,750 0.4665 49,366,006.51
7 12.50% 211,631,750 105,815,875 105,815,875 0.4109 43,475,126.83
8 12.50% 105,815,875 105,815,875 0 0.3618 38,287,209.89

Sumber : data diolah

4.3.6.3. Analisis Alternatif Pembelian Tunai

Alternatif yang ketiga untuk transaksi pembelian bus dengan tujuan investasi

oleh CV Zena adalah dengan melalui pembelian tunai. Dana yang digunakan

berasal dari modal pemilik. Pembelian diasumsikan secara langsung tanpa pihak

perantara dan tidak terdapat potongan pembelian. Harga perolehan untuk 2 unit

bus yang akan dibeli adalah sebesar  Rp 835.572.000  dimana harga tersebut

sudah termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebelum bus tersebut dapat

beroperasi.

Untuk masa ekonomis dari bus yang akan dibeli untuk memperhitungkan

biaya penyusutan yang akan dihitung  adalah selama 8 tahun.
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Tabel 4.20
Biaya Penyusutan Pada Alternatif Pembelian Tunai

Tahun tarif NB AWAL Penyusutan NB Akhir Discount factor Present value
0 12.50% 835,572,000
1 12.50% 835,572,000 104,446,500 731,125,500 0.8470 88,461,505.89
2 12.50% 731,125,500 104,446,500 626,679,000 0.7173 74,922,932.06
3 12.50% 626,679,000 104,446,500 522,232,500 0.6075 63,456,366.62
4 12.50% 522,232,500 104,446,500 417,786,000 0.5146 53,744,699.43
5 12.50% 417,786,000 104,446,500 313,339,500 0.4358 45,519,352.44
6 12.50% 313,339,500 104,446,500 208,893,000 0.3691 38,552,852.07
7 12.50% 208,893,000 104,446,500 104,446,500 0.3126 32,652,538.39
8 12.50% 104,446,500 104,446,500 0 0.2648 27,655,237.05

Sumber : data diolah

Perhitungan biaya penyusutan untuk alternatif pembelian secara tunai sama

dengan alternatif pembelian dengan kredit bank. Dasar penyusutan yang

digunakan adalah nilai perolehan dari kendaraan yaitu Rp 835.572.000 . karena

masa manfaat kendaraan adalah 8 tahun maka tarif pajak pertahunnya adalah

12,5%. Dan discount factor yang digunakan untuk menghitung PV penyusutan

menggunakan tingkat biaya modal perusahaan untuk modal pribadi yaitu 18,07%

pertahun.



81

4.3.7. Perhitungan Penghematan Pajak dan Cash Outflow

Tabel 4.21
Penghematan Pajak dan Cash Outflow

alternatif pembelian
leasing dengan hak opsi kredit bank TunaiKeterangan

Nominal Present value Nominal Present value Nominal Present value
Deductible expense
biaya bunga bank 57,349,476.39 52,626,775.41
lease fee 483,800,000.00 426,479,309.91
biaya penyusutan 656,679,000 299,838,161 846,527,000 498,366,532 835,572,000 424,965,484
Jumlah deductible expense 1,140,479,000.00 726,317,471.32 903,876,476.39 550,993,307.60 835,572,000.00 424,965,483.95

Pajak Penghasilan
10%x50.000.000 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
15%x50.000.000 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00
30%xsisa 312,143,700.00 187,895,241.39 241,162,942.92 135,297,992.28 220,671,600.00 97,489,645.18
tax saving 324,643,700.00 200,395,241.39 253,662,942.92 147,797,992.28 233,171,600.00 109,989,645.18

selisih tax saving
Sewa guna usaha terhadap
alternatif kredit bank 70,980,757.08 52,597,249.11
Sewa guna usaha terhadap
alternatif tunai 91,472,100.00 90,405,596.21

Sumber : Lampiran 1, Lampiran 2, Tabel 4.18, Tabel 4.19, Tabel 4.20
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Berdasarkan tabel 4.21 terlihat bahwa jika menggunakan alternatif

pembelian secara sewa guna usaha dengan hak opsi maka perusahaan dapat

melakukan penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp 324.643.700,00 sedangkan

jika menggunakan alternatif kredit bank maka perusahaan akan melakukan

penghematan pajak sebesar Rp 253.662.942,92. Dan jika melakukan pembelian

secara tunai penghematan pajak yang akan didapatkan hanya sebesar Rp

233.171.600,00

Dengan demikian dapat diketahui jika dilihat dari segi  penghematan pajak

(tax saving), alternatif pembiayaan yang dapat digunakan adalah dengan alternatif

pembiayaan secara sewa guna usaha dengan hak opsi. Dengan alternatif

pembiayaan secara sewa guna usaha dengan hak opsi maka perusahaan dapat

menghemat pajak sebesar Rp 70.980.757,08 jika dibandingkan dengan kredit pada

bank, dan perusahaan dapat menghemat pajak sebesar  Rp 91.472.100,00 jika

dibandingkan dengan pembelian aktiva secara tunai.

Dari perhitungan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sewa guna usaha

memiliki keunggulan dari segi penghematan pajak jika dibandingkan dengan

alternatif pembiayaan kredit bank maupun tunai.
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4.3.8.Proyeksi Perhitungan Laporan Laba/ Rugi bersih Fiskal

4.3.8.1 Alternatif Sewa Guna Usaha

Berdasarkan pada tabel 4.17 untuk alternatif sewa guna usaha dengan hak

opsi, biaya-biaya yang boleh dikurangkan terhadap laba bruto selama masa sewa

guna usaha adalah biaya bunga dan biaya angsuran pokok sewa guna usaha.

Dengan melihat besarnya biaya angsuran pokok sewa guna usaha dan bunga sewa

guna usaha pada lampiran 1 maka perhitungan laba rugi bersih untuk tahun

berjalan sesuai proyeksi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22
Proyeksi laba / rugi bersih fiskal

Alternatif Sewa Guna Usaha
Uraian 2008 2009 2010

PENDAPATAN 936,000,000 886,860,000 840,299,850
PENGURANGAN

BEBAN-BEBAN

BEBAN OPERASIONAL 101,630,152 108,872,706 116,115,260
BEBAN ADMINISTRASI 22,923,220 25,461,901 28,000,582
BIAYA LEASING 241,900,000 241,900,000
BIAYA EXECUTORY + ASURANSI 55,572,000
TOTAL BEBAN 422,025,372 376,234,607 144,115,842
DEPRESIASI 0 0 82,084,875
PENDAPATAN SEBELUM PAJAK 513,974,628 510,625,393 614,099,133
PAJAK

10%X50000000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
15%X50000000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
30%XSISA 124,192,388 123,187,618 154,229,740
TOTAL PAJAK 136,692,388 135,687,618 166,729,740
PENDAPATAN SETELAH PAJAK 377,282,239 374,937,775 447,369,393

Sumber : data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat total pajak penghasilan untuk tahun pertama

dan kedua selama masa sewa guna usaha adalah Rp 136.692.388 dan Rp

135.687.618 sedangkan untuk depresiasi selama masa sewa guna usaha

berlangsung, perusahaaan tidak boleh mengakui adanya depresiasi karena aktiva

belum dapat diakui sebagai milik perusahaan.
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Pada tahun ketiga perusahaan baru dapat mengakui adanya depresiasi, dan

dasar depresiasi yang digunakan adalah nilai residu dari barang modal yang di

sewa guna usahakan. Dari tabel  4.22 dapat dilihat bahwa total pajak penghasilan

yang dapat diakui perusahaan pada  tahun ketiga yaitu setelah masa sewa guna

usaha berakhir adalah sebesar sebesar Rp 166.729.740,00 perusahaan mengakui

adanya depresiasi sebesar Rp 82.084.875,00.

4.3.8.2 Alternatif Kredit Bank

Berdasarkan pada tabel 4.17 untuk alternatif kredit bank, biaya-biaya yang

boleh dikurangkan terhadap laba bruto adalah biaya bunga bank dan biaya

penyusutan. Dengan melihat lampiran 2 kita dapat mengetahui besarnya biaya

bunga bank, sedangkan besarnya biaya penyusutan diperoleh dari perhitungan

pada tabel 4.19. Dengan demikian perhitungan laba rugi bersih untuk tahun

berjalan sesuai proyeksi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23
Proyeksi laba / rugi bersih fiskal

Alternatif Kredit Bank
Uraian 2008 2009 2010

PENDAPATAN 936,000,000 886,860,000 840,299,850
PENGURANGAN

BEBAN-BEBAN

BEBAN OPERASIONAL 101,630,152 108,872,706 116,115,260
BEBAN ADMINISTRASI 22,923,220 25,461,901 28,000,582
BIAYA ANGSURAN BUNGA 41,808,658 15,540,818
BIAYA EXECUTORY + Asuransi 26,527,000
TOTAL BEBAN 192,889,030 149,875,425 144,115,842
DEPRESIASI 105,815,875 105,815,875 105,815,875
PENDAPATAN SEBELUM PAJAK 637,295,095 631,168,700 590,368,133
PAJAK

10%X50000000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
15%X50000000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
30%XSISA 161,188,528 159,350,610 147,110,440
TOTAL PAJAK 173,688,528 171,850,610 159,610,440
PENDAPATAN SETELAH PAJAK 463,606,566 459,318,090 430,757,693

Sumber : data diolah
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Dari tabel 4.23 dapat dilihat total pajak penghasilan untuk tahun pertama dan

kedua selama periode kredit adalah Rp 173.688.528,00 dan Rp 171.850.610,00

sedangkan untuk depresiasi perusahaan mengakui adanya depresiasi karena aktiva

telah menjadi milik perusahaan pada saat barang telah diterima. Depresiasi yang

diakui pada tahun pertama dan kedua pada periode kredit masing-masing adalah

sebesar Rp 105.815.875,00.

4.3.8.3 Alternatif Tunai

Sedangkan pada aternatif tunai, biaya-biaya yang dapat dikurangkan

terhadap laba bruto sebagai deductible expense adalah biaya penyusutan saja.

Sehingga perhitungan laba rugi pada tahun berjalan adalah :

Tabel 4.24
Proyeksi laba / rugi bersih fiskal

Alternatif Tunai
Uraian 2008 2009 2010

PENDAPATAN 936,000,000 886,860,000 840,299,850
PENGURANGAN

BEBAN-BEBAN
BEBAN OPERASIONAL 101,630,152 108,872,706 116,115,260
BEBAN ADMINISTRASI 22,923,220 25,461,901 28,000,582
BIAYA EXECUTORY 15,572,000
TOTAL BEBAN 140,125,372 134,334,607 144,115,842
DEPRESIASI 104,446,500 104,446,500 104,446,500
PENDAPATAN SEBELUM PAJAK 691,428,128 648,078,893 591,737,508
PAJAK

10%X50000000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
15%X50000000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
30%XSISA 177,428,438 164,423,668 147,521,253
TOTAL PAJAK 189,928,438 176,923,668 160,021,253
PENDAPATAN SETELAH PAJAK 501,499,689 471,155,225 431,716,256

Sumber : data diolah
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Dari tabel 4.24 diatas, dapat diketahui bahwa total pajak penghasilan tahun

2008 dan 2009 sebesar Rp 189.928.438,00 dan Rp 176.923.668,00 sedangkan

untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp 431.716.256.

4.3.8.4 Analisis Beban Pajak untuk Setiap Alternatif

Tabel 4.25
Perbandingan Beban Pajak untuk setiap alternatif

pajak 2008 2009 2010 Total PV
SEWA GUNA USAHA 136,692,388 135,687,618 166,729,740 439,109,746 339,498,282
KREDIT BANK 173,688,528 171,850,610 159,610,440 505,149,578 395,264,202
TUNAI 189,928,438 176,923,668 160,021,253 526,873,359 384,994,834
Sumber : data diolah

Tabel 4.25 menunjukkan perbandingan beban pajak yang ditanggung

perusahaan selama 3 tahun. Jika perusahaan menggunakan alternatif sewa guna

usaha beban pajak yang harus dibayar perusahaan selama 3 tahun adalah Rp

439.109.746 sedangkan jika menggunakan alternatif kredit bank dan tunai adalah

Rp 505.149.578 dan Rp 526.873.359. Sedangkan present value dari perbandingan

beban pajak antara ketiga alternatif untuk 3 tahun pertama menunjukkan dengan

menggunakan alternatif sewa guna usaha nilai sekarang dari pajak yang akan

dibayarkan nantinya oleh perusahaan adalah Rp 339.498.282 sedangkan jika

menggunakan alternatif kredit bank dan tunai present value beban pajak yang

ditanggung perusahaan 3 tahun kedepan adalah Rp 395.264.202 dan Rp

384.994.834. Berdasarkan perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa

alternatif sewa guna usaha memberikan keunggulan jika dilihat dari segi

penghematan  pajak jika dibandingkan kedua alternatif lainnya.
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4.3.9.Proyeksi Perhitungan Laporan Laba/ Rugi bersih Komersial

4.3.9.1 Alternatif Sewa Guna Usaha

Tabel 4.26
Proyeksi laba / rugi bersih Komersial

Alternatif Sewa Guna Usaha

Uraian 2008 PV 2009 PV 2010 PV
PENDAPATAN 936,000,000  824,306,473  886,860,000 687,829,488 840,299,850 573,948,428
PENGURANGAN
BEBAN-BEBAN

BEBAN OPERASIONAL 101,630,152  89,502,556  108,872,706 84,439,323  116,115,260 79,309,988
BEBAN ADMINISTRASI 22,923,220  20,187,776  25,461,901 19,747,701  28,000,582 19,125,185
UANG MUKA SEWA GUNA USAHA 410,000,000  410,000,000
Biaya EXECUTORY + ASURANSI 55,572,000  55,572,000
BIAYA ANGSURAN SEWA GUNA USAHA 241,900,000  213,033,906  241,900,000 187,612,423
TOTAL BEBAN 832,025,372  788,296,238  376,234,607 291,799,446 144,115,842 98,435,172
DEPRESIASI 104,446,500  91,982,827  104,446,500 81,006,453  104,446,500 71,339,897
PENDAPATAN SEBELUM PAJAK (471,872) (55,972,592) 406,178,893 315,023,589 591,737,508 404,173,358
PAJAK 136,692,388  120,380,791  135,687,618 105,236,390 166,729,740 113,881,101
PENDAPATAN SETELAH PAJAK (137,164,261) (176,353,383) 270,491,275 209,787,199 425,007,768 290,292,257
DEPRESIASI 104,446,500  91,982,827  104,446,500 81,006,453  104,446,500 71,339,897
CIF (32,717,761) (84,370,556) 374,937,775 290,793,652 529,454,268 361,632,154

Sumber : data diolah
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Berdasarkan tabel 4.26 dapat dilihat arus kas masuk perusahaan jika

menggunakan alternatif sewa guna usaha pada tahun 2008 arus kas masuk

perusahaan menunjukkan angka negatif yaitu sebesar Rp 32.717.761 karena biaya

yang dikeluarkan pada tahun 2008 lebih besar daripada pendapatan yang diakui

sedangkan pada tahun 2009 arus kas masuk yang diakui sebesar Rp 374.937.775

dan pada tahun 2010 ketika masa sewa guna usaha berakhir arus kas masuk

perusahaan adalah sebesar Rp 529.454.268. Depresiasi dilakukan selama 8 tahun

dan setiap tahunnya dibebankan sebesar Rp 109.446.500. untuk laporan laba rugi

komersial depresiasi diakui pada saat  barang sudah diserahkan dan pada

perjanjian awal sewa guna usaha sudah memenuhi ketentuan sebagai capital lease.

Discount factor yang digunakan untuk menghitung PV cash inflow menggunakan

tingkat biaya modal rata-rata perusahaan yaitu 13,55% pertahun.
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4.3.9.2 Alternatif Kredit Bank

Tabel 4.27
Proyeksi laba / rugi bersih Komersial

Alternatif Kredit Bank

Uraian 2008 PV 2009 PV 2010 PV
PENDAPATAN 936,000,000  824,306,473  886,860,000  687,829,488  840,299,850  573,948,428
PENGURANGAN
BEBAN-BEBAN
BEBAN OPERASIONAL 101,630,152  89,502,556  108,872,706  84,439,323  116,115,260  79,309,988
BEBAN ADMINISTRASI 22,923,220  20,187,776  25,461,901  19,747,701  28,000,582  19,125,185
UANG MUKA 410,000,000  410,000,000
BIAYA EXECUTORY + Asuransi 26,527,000  26,527,000
BIAYA ANGSURAN BUNGA 41,808,658  36,819,602  15,540,818  12,053,124
BIAYA ANGSURAN POKOK 191,866,080  168,970,568  218,133,920  169,179,963
TOTAL BEBAN 794,755,110  752,007,502  368,009,345  285,420,111  144,115,842  98,435,172
DEPRESIASI 105,815,875  93,188,793  105,815,875  82,068,510  105,815,875  72,275,218
PENDAPATAN SEBELUM PAJAK 35,429,015  (20,889,823) 413,034,780  320,340,867  590,368,133  403,238,037
PAJAK 173,688,528  152,962,156  171,850,610  133,283,626  159,610,440  109,018,419
PENDAPATAN SETELAH PAJAK (138,259,514) (173,851,979) 241,184,170  187,057,240  430,757,693  294,219,618
DEPRESIASI 105,815,875  93,188,793  105,815,875  82,068,510  105,815,875  72,275,218
CIF (32,443,639) (80,663,186) 347,000,045  269,125,751  536,573,568  366,494,836
Sumber : data diolah
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Berdasarkan tabel 4.27 dapat dilihat arus kas masuk perusahaan jika

menggunakan alternatif kredit bank pada tahun 2008 arus kas masuk perusahaan

menunjukkan angka negatif yaitu sebesar Rp 32.443.639 karena biaya yang

dikeluarkan pada tahun 2008 lebih besar daripada pendapatan yang diakui

sedangkan pada tahun 2009 arus kas masuk yang diakui sebesar Rp 347.000.045

dan pada tahun 2010 ketika masa kredit berakhir arus kas masuk perusahaan

adalah sebesar Rp 536.573.568. Depresiasi dilakukan selama 8 tahun dan setiap

tahunnya dibebankan sebesar Rp 105.815.875. Depresiasi diakui pada saat

barang sudah diserahkan Discount factor yang digunakan untuk menghitung PV

cash inflow menggunakan tingkat biaya modal rata-rata perusahaan yaitu 13,55%

pertahun.
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4.3.9.3 Alternatif Tunai

Tabel 4.28
Proyeksi laba / rugi bersih Komersial

Alternatif Tunai

Uraian 2008 PV 2009 PV 2010 PV
PENDAPATAN 936,000,000  792,750,064  886,860,000  636,174,037  840,299,850  510,523,333
PENGURANGAN

BEBAN-BEBAN

BEBAN OPERASIONAL 101,630,152  86,076,185  108,872,706  78,097,996  116,115,260  70,545,710
BEBAN ADMINISTRASI 22,923,220  19,414,940  25,461,901  18,264,664  28,000,582  17,011,725
PEMBELIAN AKTIVA 820,000,000  820,000,000
BIAYA EXECUTORY 15,572,000  15,572,000
TOTAL BEBAN 960,125,372  941,063,126  134,334,607  96,362,661  144,115,842  87,557,435
DEPRESIASI 104,446,500  88,461,506  104,446,500  74,922,932  104,446,500  63,456,367
PENDAPATAN SEBELUM PAJAK (128,571,872) (236,774,568) 648,078,893  464,888,444  591,737,508  359,509,531
PAJAK 189,928,438  160,860,878  176,923,668  126,913,204  160,021,253  97,220,752
PENDAPATAN SETELAH PAJAK (318,500,311) (397,635,446) 471,155,225  337,975,240  431,716,256  262,288,780
DEPRESIASI 104,446,500  88,461,506  104,446,500  74,922,932  104,446,500  63,456,367
CIF (214,053,811) (309,173,940) 575,601,725  412,898,172  536,162,756  325,745,146
Sumber : data diolah
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Berdasarkan tabel 4.28 dapat dilihat bahwa perusahaan jika menggunakan

alternatif tunai pada tahun 2008 tidak diakui adanya arus kas masuk karena

jumlah pendapatan yang diakui tidak mampu menutupi arus kas keluar yang

ditanggung perusahaan karena adanya pembelian aktiva sehingga yang diakui

adalah arus kas masuk negatif atau arus kas keluar sebesar Rp 214.053.811

sedangkan pada tahun 2009 dan tahun 2010 perusahaan baru dianggap menerima

arus kas masuk sebesar Rp 575.601.725 dan Rp 536.162.756. Depresiasi

dilakukan selama 8 tahun dan setiap tahunnya dibebankan sebesar Rp

104.446.500. Depresiasi diakui pada saat  barang sudah diserahkan. Discount

factor yang digunakan untuk menghitung PV cash inflow menggunakan tingkat

biaya modal pribadi perusahaan yaitu 18.07% pertahun.

4.3.9.4 Analisis Cash Inflow untuk Setiap Alternatif

Tabel 4.29
Perbandingan CIF untuk setiap alternatif

CIF 2008 2009 2010 total PV
SEWA GUNA USAHA (32,717,761) 374,937,775 529,454,268 871,674,283 568,055,249
KREDIT BANK (32,443,639) 347,000,045 536,573,568 851,129,975 554,957,401
TUNAI (214,053,811) 575,601,725 536,162,756 897,710,671 429,469,378

Sumber : data diolah

Dengan membandingkan hasil proyeksi Present value cash inflow pada

masing-masing alternatif pembelanjaan, total present value cash inflow yang akan

diterima perusahaan selama 3 tahun pertama jika menggunakan alternatif sewa

guna usaha adalah Rp 568.055.249 sedangkan jika menggunakan alternatif kredit

bank dan tunai adalah Rp 554.957.401 dan Rp 429.469.378. Perbandingan

tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan alternatif sewa guna usaha
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akan didapatkan hasil cash inflow paling besar daripada kredit bank maupun

alternatif tunai dan jika dilihat dari segi penghematan pajak, alternatif sewa guna

usaha membebankan pajak lebih kecil dari alternatif lainnya. Dengan demikian

dapat diambil kesimpulan bahwa alternatif sewa guna usaha memberikan

keunggulan mutlak jika dilihat dari penghematan pajak maupun maksimalisasi

arus kas masuk daripada jika perusahaan menggunakan alternatif lainnya.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat

diambil kesimpulan :

1. Dengan menggunakan analisis NPV didapatkan hasil bahwa investasi 2 unit

kendaraan baru senilai Rp 875.572.000  ternyata layak untuk dilaksanakan.

Perhitungan Present value dari cash inflow selama 8 tahun setelah

dikurangkan present value initial investment didapatkan hasil Rp

1.525.115.407 positif atau lebih besar dari nol. Hal ini membuktikan bahwa

investasi yang dilakukan oleh perusahaan layak untuk dilaksanakan.

2. Dengan menggunakan analisis IRR yang menggunakan perhitungan secara

trial and error didapatkan hasil bahwa nilai IRR untuk investasi senilai Rp

875.572.000 untuk masa manfaat selama 8 tahun adalah 62,95 %. Karena

IRR untuk investasi tersebut lebih tinggi dari biaya modal rata-rata yaitu

13,55 % maka proyek tersebut dianggap layak untuk dilaksanakan.

3. Pada alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi, besarnya biaya yang dapat

dikurangkan pada laba bruto (deductible expense) adalah biaya penyusutan

dan lease fee dengan total keseluruhan deductible expense sebesar Rp

1.140.479.000,00. sedangkan deductibel expense pada alternatif kredit bank

adalah biaya penyusutan dan biaya angsuran bunga bank dengan total nilai
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sebesar Rp 903.876.476,39. Sedangkan deductible expense untuk alternatif

tunai adalah biaya penyusutan saja sebesar Rp 835.572.000,00.

4. Berdasarkan perhitungan penghematan pajak dan cash outflow pada tabel

4.21 dapat dilihat bahwa tax saving yang didapatkan untuk alternatif sewa

guna usaha dengan  hak opsi adalah sebesar Rp 324.643.700,00. Sedangkan

jika pembelian kendaraan menggunakan alternatif kredit bank tax saving

yang akan didapatkan adalah sebesar Rp 253.662.942,92 dan jika

menggunakan alternatif tunai maka tax saving yang didapatkan adalah

sebesar Rp 233.171.600,00.

5. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.29 dapat dilihat total present value

cash inflow yang akan diterima perusahaan selama 3 tahun pertama jika

menggunakan alternatif sewa guna usaha adalah Rp 568.055.249 sedangkan

jika menggunakan alternatif kredit bank dan tunai adalah Rp 554.957.401

dan Rp 429.469.378. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa dengan

menggunakan alternatif sewa guna usaha akan didapatkan hasil cash inflow

paling besar daripada kredit bank maupun alternatif tunai

5.2. Keterbatasan penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, keterbatasan tersebut

antara lain :

1. Dalam menghitung tarif pajak penelitian ini masih menggunakan tarif

pajak pasal 17 yang lama atau tarif pajak sebelum tahun 2009.
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2. Metode perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini sudah

disesuaikan dengan kondisi perusahaan, untuk perusahaan yang berbeda

jenisnya akan menggunakan metode perhitungan yang beda pula. Sehingga

penelitian ini tidak bisa di generalisasi untuk semua jenis perusahaan.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, maka peneliti

memberikan beberapa saran kepada CV Zena yaitu:

1. Perusahaan dapat melakukan investasi penambahan kendaraan, karena

penambahan kendaraan akan memberikan tingkat pengembalian yang

menguntungkan bagi perusahaan.

2. Dari ketiga alternatif sumber pembelanjaan yang diberikan, sebaiknya

perusahaan menggunakan alternatif sewa guna usaha dengan hak opsi

untuk karena alternatif tersebut akan memberikan keuntungan terutama

dari segi penghematan pajak.

Adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka diharapkan kepada peneliti

selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian sejenis dapat membuat penelitian

yang lebih baik dan dapat meniadakan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada

penelitian ini.
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Lampiran 1
Skedul Angsuran Pembayaran Sewa Guna Usaha Pada Tingkat Bunga 0,75% (FLAT)

Periode Angsuran Per periode bunga 9% Pengurangan pokok sisa pinjaman discount factor PV Kas Outflow
0 820,000,000 0 0.00
0 Biaya executory+asuransi 55,572,000.00
0 Uang Muka 410,000,000.00 410,000,000 1 410,000,000.00
1 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 392,916,667 1 20,158,333.33
2 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 375,833,333 0.988834411 19,933,253.68
3 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 358,750,000 0.977793493 19,710,687.17
4 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 341,666,667 0.966875853 19,490,605.74
5 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 324,583,333 0.956080115 19,272,981.66
6 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 307,500,000 0.945404918 19,057,787.48
7 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 290,416,667 0.934848916 18,844,996.06
8 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 273,333,333 0.924410778 18,634,580.59
9 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 256,250,000 0.914089187 18,426,514.53
10 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 239,166,667 0.903882843 18,220,771.65
11 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 222,083,333 0.893790459 18,017,326.01
12 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 205,000,000 0.883810763 17,816,151.96
13 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 187,916,667 0.873942496 17,617,224.14
14 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 170,833,333 0.864184413 17,420,517.46
15 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 153,750,000 0.854535286 17,226,007.13
16 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 136,666,667 0.844993896 17,033,668.62
17 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 119,583,333 0.835559042 16,843,477.69
18 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 102,500,000 0.826229534 16,655,410.35
19 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 85,416,667 0.817004194 16,469,442.89
20 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 68,333,333 0.807881862 16,285,551.86
21 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 51,250,000 0.798861385 16,103,714.09
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22 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 34,166,667 0.789941628 15,923,906.65
23 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 17,083,333 0.781121465 15,746,106.86
24 20,158,333.33 3,075,000.00 17,083,333.33 0 0.772399784 15,570,292.31

TOTAL 483,800,000.00 73,800,000.00 410,000,000.00 892,051,309.91
Sumber : Data diolah
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Lampiran 2

Skedul Angsuran Pembayaran Kredit Bank Pada Tingkat Bunga 1.08% (Bunga Menurun)

Periode Angsuran Beban bunga angsuran pokok sisa pinjaman discount factor PV beban bunga
0 Biaya executory + asuransi 26,527,000.00
0 Uang Muka 410,000,000 1 0.00
1 19,472,894.85 4,407,500.00 15,065,394.85 394,934,605 1 4,407,500.00
2 19,472,894.85 4,245,547.01 15,227,347.84 379,707,257 0.988834411 4,198,142.97
3 19,472,894.85 4,081,853.02 15,391,041.83 364,316,215 0.977793493 3,991,209.32
4 19,472,894.85 3,916,399.32 15,556,495.53 348,759,720 0.966875853 3,786,671.93
5 19,472,894.85 3,749,166.99 15,723,727.86 333,035,992 0.956080115 3,584,504.01
6 19,472,894.85 3,580,136.91 15,892,757.93 317,143,234 0.945404918 3,384,679.05
7 19,472,894.85 3,409,289.77 16,063,605.08 301,079,629 0.934848916 3,187,170.84
8 19,472,894.85 3,236,606.01 16,236,288.84 284,843,340 0.924410778 2,991,953.48
9 19,472,894.85 3,062,065.91 16,410,828.94 268,432,511 0.914089187 2,799,001.34
10 19,472,894.85 2,885,649.50 16,587,245.35 251,845,266 0.903882843 2,608,289.07
11 19,472,894.85 2,707,336.61 16,765,558.24 235,079,708 0.893790459 2,419,791.63
12 19,472,894.85 2,527,106.86 16,945,787.99 218,133,920 0.883810763 2,233,484.24
13 19,472,894.85 2,344,939.64 17,127,955.21 201,005,964 0.873942496 2,049,342.40
14 19,472,894.85 2,160,814.12 17,312,080.73 183,693,884 0.864184413 1,867,341.88
15 19,472,894.85 1,974,709.25 17,498,185.60 166,195,698 0.854535286 1,687,458.73
16 19,472,894.85 1,786,603.76 17,686,291.09 148,509,407 0.844993896 1,509,669.27
17 19,472,894.85 1,596,476.13 17,876,418.72 130,632,988 0.835559042 1,333,950.06
18 19,472,894.85 1,404,304.62 18,068,590.23 112,564,398 0.826229534 1,160,277.95
19 19,472,894.85 1,210,067.28 18,262,827.57 94,301,571 0.817004194 988,630.04
20 19,472,894.85 1,013,741.88 18,459,152.97 75,842,418 0.807881862 818,983.68
21 19,472,894.85 815,305.99 18,657,588.86 57,184,829 0.798861385 651,316.47
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22 19,472,894.85 614,736.91 18,858,157.94 38,326,671 0.789941628 485,606.27
23 19,472,894.85 412,011.71 19,060,883.14 19,265,788 0.781121465 321,831.19
24 19,472,894.85 207,107.22 19,265,787.63 0 0.772399784 159,969.57

Total 467,349,476.39 57,349,476.39 410,000,000.00 52,626,775.41
Sumber : Data diolah


