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JENIS-JENIS
1. Sumber dana jangka pendek
2. Sumber dana jangka menengah
3. Sumber dana jangka panjang



Sumber dana jangka pendek
� Biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja
� Dikelompokkan ke dalam dua kelompok:
1. Pendanaan spontan
2. Pendanaan tidak spontan



PENDANAAN SPONTAN
� Sumber dana yang mengikuti perubahan aktivitas perusahaan
� Contoh: hutang dagang
� Sudah lazim bahwa pembelian yang dilakukan oleh perushaan

pembayarannya dilakukan beberapa waktu sesudahnya
� Misalnya perushaan melakukan pembelian barang dagangan

dengan jangka waktu pembayarannya 2 bulan, apabila dalam
setahun melakukan pembelian sebanyak Rp 2.400.000  , 
maka rata-rata hutangnya adalah



� Untuk mendorong agar pembeli segera membayar hutangnya, 
perusahaan memberikan syarat

� Misalkan 3/10-n/30
� Opportunity cost: 
� Contoh:

Perusahaan akan melakukan pembelian bahan bakunya
setahun sebanyak Rp 500.000.000. syarat pembayarannya
adalah 2/10-n/30 dan bunga kredit jangka pendek sebesar
20% setahun.



Opportunity cost

� Tingkat diskon efektif ini bandingkan dengan bunga
kerdit jangka pendek yang bisa diambil oleh perusahaan

� Jika lebih besar, maka sebaiknya perusahaan membayar
pada masa diskon



Pendanaan tidak spontan
� Sumber dana yang apabila diinginkan berubah, memerlukan

proses negosiasi
� Ciri-ciri:
1. Direcanaka terebih dahulu
2. Tidak berfluktuasi secara spontan dengan tingkat aktivitas
3. Saat pinjama cari, biasanya perusahaan mendapat uang tunai
4. Beban bunga pinjaman terlihat secara eksplisit.



Sumber dana tidak spontan

1. Hutang Bank
� Kredit modal kerja
� Kredit usaha kecil

2. Commercial paper
� surat hutang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan

untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada
investor yang melakukan investasi di pasar uang



Sumber dana jangka menengah
� LEASING

Kegiatan pembiyaan perushaan dalam bentuk penyediaan
barang modal yang digunakan oleh perusahaan untuk suatu
jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran
berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut
untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau
memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha berdasarkan
nilai sisa yang telah disepakati



Pihak yang terkait:
� Lessor : perusahaan yang memberikan pembiayaan dalam 

bentuk leasing.
� Lessee: perusahaan yang memanfaatka jasa leasing
� Supplier: perusahaan yang menjual barang modal 
� Bank: penyediaan dana kepada lessor (leverage lease)



PENGGOLONGAN PERUSAHAAN 
LEASING
� Independent leasing company

� Perusahaan jenis leasing ini mewakili sebagian besar industri
leasing. Peusahaan ini berdiri sendiri atau independent dari supplier
dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya
perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier yang
kemudian dilease kan kepada nasabahnya.



Independent leasing company
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Captive lessor
� Terjadi apabila supplier mendirikan perusahaan leasing sebdiri

untuk membiayai produk-produknya.
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Lease broker 
� Berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor

yang membutuhkan suatu barang modal. Broker leasing 
biasanya tiak memiliki barang atau peralatan untuk
menangani transaksi leasing untuk atas namanya.
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PROSES MEKANISME TRANSAKSI 
LEASING
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PENJELASAN
1. Lessee  menghubungi supplier untuk memilih dan menentukan

jenis barang, spesifikasi, harga, layanan purna jual, dan informasi
lain atas barang modal yang akan dilease

2. Lessee menghubungi lessor untuk melakukan negosiasi yang 
berkaitan dengan rencana pembelian barang modal

3. Lessor mengirim surat penawaran kepada lessee
4. Kontrak leasing di tandatangani
5. Lessor melakukan pemesana barang modal dan membuat

instruksi untuk mengirimkan barangnya kepada lessee
6. Pengiriman barang kepada lessee
7. Supplier melakukan penagihan
8. Pembayaran oleh lessor
9. Leassee melakukan pembayaran berkala sesuai dengan perjanjian



Klasifikasi Leasing
� Operating lease
� Finance lease



Operating Lease
� Leasing dalam bentuk ini, lessor sengaja membeli barangbarang modal 

dan selanjutnya dileasekan kepada lessee.
� Operating Lease atau kadang-kadang disebut dengan sewa guna usaha biasa

adalah suatu pejanjian kontrak antara lessor dengan lessee di mana:
� Lessor sebagai pemilik objek sewa kemudian menyerahkan kepada pihak lessee 

untuk digunakan dengan jangka waktu relative lebih pendek dari pada umur
ekonomis barang modal tersebut.

� Lessee atas penggunaan barang modal tersebut membayar sejumlah sewa secara
berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya
perolehan barang tersebut beserta bunganya atau disebut juga non full pay out 
lease

� Lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharan atas barangbarang
tersebut.

� Lessee pada akhir kontrak harus mengembalikan objek sewa kepad lessor
� Lessee biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu

(cancellable)



Financial Lease
� Posisi yang tepat berlawanan dengan operating lease.

� Objek leasing tetap milik lessor sampai dilakukannya hak opsi
� Masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya
� Tidak menyediakan pemeliharaan atau pelayanan oleh pemberi

sewa.(biaya pemeliharaan ditanggung lessee)
� Full pay out
� Disertai hak opsi beli sesuai dengan residual value.
� Biasanya, financial leases tidak dapat dibatalkan.

�



Bentuk transaksi Financial Lease
1. Direct Financial Lease
� Leasse mengadakan perjanjian sewa guna usaha atas aktiva

tetap, dimana kepemilikan aktiva tetap masih ada pada
lessor

2. Sale and lease back
� Terjadi apabila suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap, 

tetapi untuk membiayai operasinya tidak mempunyai dana, 
sehingga aktiva tetap tersebut dijual kepada perusahaan
leasing yang kemudian disewa lagi oleh perusahaan.

3. Leverage lease
� Lessor memerlukan lembaga lain seperti bank atau lembaga

keuagan lain untuk ikut membiayai



4. Syndicate lease 
� Pembiayaan leasing yang dilakukan oleh lebih dari satu lessor

atas suatu objek leasing.
5. Cross border lease
� Transaksi leasing yang dilakukan di luar batas suatu Negara 

yaitu Negara dimana lessor berkedudukan berbeda dengan
Negara lessee.

6. Vendor program
� Suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen

dimana perusahaan leasing memberikan atau menyediakan
fasilitas leasing kepada pembeli barang.



KELEBIHAN LEASING SEBAGAI 
SUMBER PEMBIAYAAN
� Pembiayaan penuh
� Lebih fleksibel
� Sumber pembiayaan alternative
� Off balance sheet
� Arus dana
� Proteksi inflasi
� Perlindungan akibat kemajuan teknologi
� Sumber pelunasan kewajiban
� Kapitalisasi biaya
� isiko keusangan
� kemudahan penyusunan anggaran
� pembiayaan proyek skala besar
� meningkatkan debt capacity



METODE PEMBAYARAN SEWA GUNA 
USAHA
1. Payment in advance
� Merupakan angsuran sewa leasing yang dibayar dimuka. 

Pembayaran pertama dilakukan pada saat perjanjian leasing 
ditandatangani.

� Formulasi:



METODE PEMBAYARAN SEWA GUNA 
USAHA
2. Payment In Arrears
� Pembayaran sewa di belakang yaitu angsuran sewa yang 

pertama dibayar di belakang satu periode angsuran setelah
penjanjian

� Formulasi: 



ILUSTRASI PERHITUNGAN SEWA GUNA 
USAHA

� PT Angga membutuhkan aktiva tetap seharga Rp 200.000.000.
ada perusahaan leasing menawarkan untuk membiayai aktiva
tetap tersebut dengan membayar sewa selama 5 tahun dengan 5
kali angsuran dimana angsuran pertama dibayarkan saat perjanjian
ditandatangani. Perusahaan leasing menentukan tingkat
keuntungannya 18% per tahun.





latihan
� Diketahui:
� Nilai barang modal : Rp 200.000.000
� Nilai sisa : Rp 20.000.000
� Simpanan jaminan : 10%
� Tingkat bunga : 24% p.a
� Jangka waktu leasing : 12 bulan

� Dari data di atas Hitunglah sewa yang harus dibayar jika:
� Pembayaran sewa payment in advance
� Pembayaran sewa payment in arrears



Pembayaran sewa payment in advance



Pembayaran sewa payment in arrears



� Seorang manajer sedang mengambil keputusan untuk menyewa
atau membeli mesin. mesin yang dibutuhkan seharga Rp
200.000.000, diperkirakan dapat dioperasikan secara ekonomis
selama 5 tahun dengan nilai residu Rp 25.000.000. Jika
perusahaan memilih untuk menyewa tingkat bunga per tahun
18%. Biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan selama masa
leasing adalah Rp 6.000.000 (rata-rata per tahun). Bila mesin
tersebut diperoleh secara tunai, perusahaan mendapat fasilitas
pinjaman dari Bank dengan tingkat bunga 15% per tahun (anuitas).
Perusahaan masih mengeluarkan biaya pemeliharaan mesin rata-
rata Rp 7.500.000 per tahun. Berdasarkan data tersebut manakah
alternative yang sebaiknya dipilih?

� Diasumsikan pajak perusahaan 10% dan manajemen meminta
return 20%



SEWA LEASING TAHUNAN =Rp 55.960.320 + Rp 6.000.000 = Rp 61.960.320


