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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan jasa transportasi merupakan unit bisnis yang bertujuan untuk 

memberikan pelayanan dalam bentuk perjalanan baik perjalanan darat, laut 

maupun udara. Di Indonesia permintaan akan jasa transportasi bus merupakan 

kebutuhan untuk perjalanan jauh sebagai transportasi darat baik untuk 

perjalanan dalam kota, luar kota bahkan lintas antar pulau. Jasa transportasi 

telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat oleh karenanya ketersediaan jasa 

transportasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan 

distribusi harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk dapat bersaing 

pada era globalisasi saat ini sebuah perusahaan jasa sewa transportasi 

memerlukan pengembangan dalam hal pembelian aset tetap, untuk hal ini 

sebuah perusahaan memerlukan dana tambahan. Pemerintah selaku penyedia 

jasa transportasi darat bagi masyarakat dirasa kurang mencukupi permintaan 

masyarakat akan kebutuhan transportasi. 

Bus merupakan alat transportasi yang selalu digunakan masyarakat untuk 

perjalanan jarak jauh. Hal ini menyebabkan perusahaan swasta harus mampu 

memenuhi perkembangan dan pemenuhan kebutuhan transportasi dan 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mampu 

mengikuti persaingan bisnis dalam hal jasa sewa transportasi.
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Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan swasta terjun dalam 

memenuhi kebutuhan transportasi bagi masyarakat. Persaingan yang sangat 

ketat dalam suatu perusahaan membuat perusahaan harus melakukan 

pengembangan dan perluasan usahanya guna menarik minat masyarakat dan 

mampu bersaing dengan perusahaan jasa transportasi lainnya. 

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang ditetapkan pemerintah, leasing 

dapat digunakan sebagai penghematan pengeluaran pajak. Besarnya 

penghematan pajak pada leasing dilakukan dengan menghitung jumlah biaya 

yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. 

Dengan leasing, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh lease fee dan 

biaya penyusutan sebesar nilai opsi. Biaya yang harus dikeluarkan tiap bulan 

beserta bunga apabila dijumlahkan, maka biaya leasing akan lebih mahal 

dibandingkan dengan pembelian secara tunai, tetapi penghematan pajaknya 

jauh lebih besar kerena semua lease fee dapat dibiayakan dan jangka waktu 

sewa guna usaha (lease term) lebih pendek dari umur ekonomis Daniel 

Benyamin de Poere dan Siti Ita Rosit (2013). 

Fenomena yang terjadi di perusahaan-perusahaan kebanyakan tidak 

mengetahui peraturan perpajakan mengenai sewa guna usaha (leasing) 

terutama financial lease dalam membuat keputusan pembiayaan. Perusahaan 

lebih cenderung melihat besarnya tingkat suku bunga yang berlaku. Maka atas 

dasar ini penulis mencoba meneliti, menguraikan, memperhitungkan kedua 

jenis pembiayaan yaitu kredit ke bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi 

(financial lease) Irwan (2012). 
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Berdasarkan fenomena tersebut perusahaan yang ingin melakukan 

pengembangan usaha sudah seharusnya membuat perencanaan manajemen 

pajak untuk penghematan pajak dengan cara dan ketentuan perpajakan sesuai 

dengan undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan yang berlaku di 

Indonesia. Oleh karena itu perencanaan yang baik di harapkan menimbulkan 

dampak positif bagi perusahaan, dengan demikian perusahaan harus 

melakukan manajemen pajak dengan baik. 

Pengembangan usaha harus selalu dilakukan agar mampu bersaing dengan 

kompetitor dengan cara peremajaan atau penambahan armada yang disebut 

juga dengan Aset Tetap. Pengertian Aset Tetap adalah “Aset yang menjadi 

milik perusahaan dan dipergunakan secara terus menerus dalam kegiatan 

menghasilkan produk dan jasa perusahaan” (Harahap 2002). 

PO Agung Jaya Semarang merupakan perusahaan jasa sewa transportasi 

yang menyediakan Bus Pariwisata, Mobil, ELF dan Hiace. PO. Agung Jaya 

Semarang beralamatkan di jalan Mr. Koesbiono, Muntal Gunungpati 

Semarang. Perusahaan ini melayani sewa bus pariwisata, ziarah, rental mobil, 

rental ELF dan rental Hiace. Bus pariwisata yang digunakan yaitu Hino RK 

260 dengan fasilitas big bus, karoseri Adi Putro model New JETBUS HD 2 

dengan fasilitas untuk 50 seat dan pelayanan yang nyaman serta crew yang 

dapat diandalkan. 

Pengadaan aset tetap dengan mengandalkan sumber dana internal dirasa 

tidak cukup, oleh karena manajemen harus mencari sumber dana dari ekternal 

berupa Kredit Bank ataupun Finalcial Leasing guna menstabilkan dana 

perusahaan dengan cara hutang jangka panjang.  
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Berikut adalah jumlah aset tetap yang saat ini telah dimiliki oleh PO. 

Agung Jaya Semarang: 

Table 1.1 

Jurmlah asset tetap PO. Agung Jaya Semarang 

Jenis armada PO. Agung Jaya Semarang Jumlah 

Bus  4 

Mobil  12 

Sumber : PO. Agung Jaya Semarang, April 2018. 

 

Peranan bank dalam melakukan kegiatan pembiayaan sudah banyak 

dilakukan baik oleh bank pemerintah maupun bank swasta. Sejalan dengan 

berkembangnya dunia pembiayaan dan meningkatnya permintaan untuk 

pembiayaan jangka panjang oleh masyarakat maka pada tahun 1974 industri 

leasing tumbuh di Indonesia. Jika bank memberikan pembiayaan dalam 

bentuk investasi uang maka perusahaan leasing melakukan pinjaman dalam 

bentuk barang modal. 

Alternatif pembelian barang modal secara leasing ini tetap menarik minat 

para pelaku usaha karena dengan adanya beberapa pertimbangan yang 

dianggap menguntungkan dari pada dengan meminjam atau kredit pada pihak 

bank. Keuntungan pembiayaan dengan sistem sewa guna usaha atau leasing 

antara lain karena adanya pembiayaan jangka panjang atau menengah. 

Kredit Bank berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan yang 

dimaksud dengan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
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antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang 

modal baik secara leasing dengan hak opsi (finance lease) maupun leasing 

tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lesse selama jangka 

waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang dimaksud 

dengan finance lease adalah kegiatan leasing dimana lesse pada akhir kontrak 

mempunyai hak opsi untuk objek leasing berdasarkan nilai sisa yang 

disepakati Erly Suandi (2016). 

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak untuk 

penghematan pajak dengan cara memenuhi ketentuan perpajakan sesuai 

dengan undang-undang perpajakan dan peraturan mengenai perpajakan yang 

berlaku di Indonesia. Beban pajak dapat dikurangi dengan tidak melanggar 

undang-undang perpajakan yang berlaku dan peraturan pajak yang telah 

ditetapkan oleh Kementrian Keuangan. Untuk hal itu penghindaran pajak tidak 

merupakan pelanggaran atas peraturan perpajakan secara etika tidak dianggap 

salah dalam upaya Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari dan 

meringankan beban pajak. 

Anggapan masyarakat bahwa Financial Leasing bunga kreditnya lebih 

besar membuat masyarakat lebih memilih Kredit Bank. Secara umum Kredit 

Bank dianggap lebih praktis dan efektif karena bunga dari kredit bank 

biasanya lebih kecil dibandingkan Financial Leasing. Dari anggapan tersebut 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini dan mencoba 

membuktikan lebih efektif Financial Leasing atau Kredit Bank. 
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Dalam pembiayaan secara tunai, jumlah yang digunakan dalam  

menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutan yang ditentukan 

oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh 

peraturan perpajakan. Sedangkan pembelian melalui kredit, merupakan jumlah 

yang boleh dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung penghasilan 

kena pajak adalah sebesar biaya penyusutan, biaya bunga atas pinjaman pada 

bank, ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dan untuk 

penyelesaian administrasi kredit bank. Besarnya biaya penyusutan antara lain 

ditentukan oleh masa manfaat (umur ekonomis) dan metode penyusutan yang 

telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. 

Terdapat perbedaan fasilitas yang sangat menonjol dari pendanaan Leasing 

dan Kredit Bank karena aturan dan bentuk perusahaan yang berbeda, maka 

perbedaan itu dapat di lihat dari tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Perbedaan pendanaan Leasing dengan Kredit Bank 

penjelasan  Leasing Kredit Bank 

Jenis Barang Barang bergerak dan tidak 

bergerak 

Semua jenis 

Investasi  

Penyewa/Pembeli Perusahaan atau 

Perseorangan  

Perusahaan atau 

Perseorangan 

Bentuk Perusahaan  Badan Hukum Bank 

Jangka Waktu Menengah Pendek/ Menengah  

Besarnya Pembiayaan 100% 80% 

Biaya Bunga Bunga+ Margin Interbank rate 

Akhir Kontrak Menggunakan hak opsi untuk 

membeli seharga nilai 

kedebitor sisa  

Kredit lunas 

jaminan kembali 

  Memperpanjang Kontrak   

  Mengembalikan kepada 

lessor 

  

Sumber : Irwan (2012). 
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Berdasarkan tabel diatas merupakan perbedaan fasilitas pendanaan leasing dan 

kredit bank. Permasalahan diatas akan menimbulkan perbedaan pencatatan asset 

tetap pada neraca. Pencatatan aset tetap pada neraca akan timbul suatu penyusutan 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengenaan pajak. Karena PO. Agung 

Jaya Semarang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa sewa 

transportasi mengharuskan untuk selalu melakukan peremajaan mesin/ kendaraan 

sehingga perlu adanya tambahan modal dari pihak eksternal. Berdasarkan uraian 

diatas dan pentingnya perencanaan perpajakan maka penulis dalam penyusunan 

skripsi mengambil judul “ANALISIA KOMPARASI KREDIT BANK 

DENGAN FINANCIAL LEASING UNTUK MENGEFISIENSIKAN BEBAN 

PAJAK PPh BADAN UU PPh PASAL 17 AYAT 1 TAHUN 2010 

ATAS PEROLEHAN ASET TETAP (STUDI KASUS PADA PO. AGUNG 

JAYA KOTA SEMARANG)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah yang di dapat adalah : 

1. Apakah pendanaan modal usaha melalui financial lease (sewa guna 

usaha dengan hak opsi) dibandingkan dengan pendanaan kredit dari 

bank mana yang lebih dapat menghemat pembayaran pajak saat 

melakukan pembelian aset tetap PO. Agung Jaya Semarang ? 

2. Apa saja manfaat yang dapat diperoleh jika mengunakan kedua 

alternative pendanaan financial lease (sewa guna usaha dengan hak 

opsi) dan kredit bank atas pembelian aset tetap PO. Agung Jaya 

Semarang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui apakahpendanaan modal usaha melalui 

financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi) dibandingkan 

dengan pendanaan kredit dari bank, mana yang lebih dapat 

menghemat pembayaran pajak saat melakukan pembelian aset tetap 

PO. Agung Jaya Semarang. 

2. Untuk mengetahui apa saja manfaat yang dapat diperoleh jika 

mengunakan kedua alternative pendanaan financial lease (sewa 

guna usaha dengan hak opsi) dan kredit bank atas pembelian aset 

tetap PO. Agung Jaya Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak: 

1. Bagi Perusahaan PO Agung Jaya Semarang 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

perusahaan PO Agung Jaya Semarang sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengadaan aset tetap dengan pembiayaan kredit bank 

maupun financial leasing. Serta dapat dijadikan bahan masukan 

dalam perencanaan pajak (tax planning). 
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2. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

mengenai penerapan perencanaan pajak khususnya yang berkaitan 

dengan perencanaan pajak dalam mengefisiensikan beban asset 

melalui pembiayaan modal usaha melalui kredit bank dan financial 

leasing. 

3. Bagi Universitas 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah informasi dan refrensi 

bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya informasi 

mengenai penerapan tax planning dalam hal pembiayaan modal 

usaha melalui kredit bank dan financial leasing. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini disusun dalam lima bab yang mencakup hal-

hal yang berhubungan dengan latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi 

penelitian, analisis data dan kesimpulan. Secara garis besar sistematika 

penulisan ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang ditulisnya karya llmiah ini, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori - teori dan penelitian terdahulu 

yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori - teori  dan penelitian 

terdahulu, maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini dibahas tentang variable penelitian dan definisi operasional, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


