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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Persaingan ketat dalam perekonomian saat ini juga terjadi pada 

perusahaan yang bergerak pada jasa transportasi yang menyebabkan setiap 

perusahaan harus mampu mengembangkan dan memperluas usahanya dalam 

upaya untuk bertahan dalam persaingan dengan perusahaan lainnya. 

Pengembangan dan perluasan usaha dapat dilakukan dengan cara investasi 

aktiva tetap untuk menambah keuntungan operasional perusahaan. Aktiva 

tetap merupakan aktiva yang dimiliki perusahaan dalam bentuk bangunan, 

mesin, peralatan, kendaraan, tanah dan sebagainya.  

Investasi pada aktiva tetap dapat digolongkan menjadi empat macam 

antara lain pertama penggantian aktiva tetap yang pada umumnya merupakan 

keputusan untuk mengganti aktiva yang sudah usang dengan aktiva yang 

baru, kedua perluasan yang dilakukan dengan menambah kapasitas produk 

yang ada, ketiga pertumbuhan yang dilakukan dengan cara membuka lini 

produk baru dan terakhir adalah investasi lain-lain yang tidak tergolong 

dalam ketiga investasi sebelumnya yaitu investasi pemasangan alat. Proses 

penggantian aktiva tetap dapat dilakukan dalam periode waktu beberapa 

bulan ataupun beberapa tahun. 

Investasi dalam aktiva tetap pada perusahaan memerlukan sumber 

pendanaan yang jelas. Sumber pendanaan penggantian aktiva tetap dapat 
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diperoleh dari dua alternatif sumber dana yaitu sumber dana internal dan 

eksternal. Sumber dana internal diperoleh dari dalam perusahaan yaitu dari 

laba ditahan dan depresiasi atau biasa disebut dengan modal sendiri. Sumber 

dana eksternal yaitu sumber dana dari luar perusahaan yang dapat diperoleh 

dari kreditur, pemilik, hutang pada bank atau lembaga keuangan lain dan 

leasing.  

Berdasarkan alternatif sumber pendanaan aktiva tetap diatas, maka 

perusahaan harus memilih pendanaan penggantian aktiva tetap untuk 

perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan dan 

jumlah aktiva tetap yang benar-benar dibutuhkan. Alternatif pendanaan yang 

tepat akan menguntungkan perusahaan karena akan menghemat pengeluaran 

perusahaan dalam penggantian aktiva tetap. 

Salah satu alternatif pendanaan perusahaan adalah dengan menggunakan 

sewa guna usaha atau leasing. Menggunakan leasing perusahaan akan dapat 

menggunakan aktiva tetap tanpa harus membelinya, dengan kata lain 

perusahaan menyewa aktiva tetap pada perusahaan leasing. Kontrak sewa 

sesuai dengan yang disepakati oleh lessor dengan lessee. Jika kontrak 

berakhir maka perusahaan yang menggunakan aktiva tetap (lessee) 

mempunyai hak untuk membeli objek leasing sesuai dengan nilai sisa yang 

telah disepakati  

Alternatif lain yang dapat digunakan adalah melalui pendanaan hutang 

jangka panjang yang dapat digunakan oleh perusahaan selain menggunakan 
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leasing. Hutang jangka panjang merupakan semua kewajiban keuangan 

perusahaan dimana pelunasannya akan dilakukan dalam waktu lebih dari satu 

periode akuntansi atau satu tahun. Perusahaan dapat menggunakan alternatif 

ini dengan tujuan untuk membeli aktiva. Besarnya pinjaman yang diajukan 

sesuai dengan nilai investasi yang harus dikeluarkan perusahaan dalam 

aktivitas penggantian aktiva tetap. Hutang untuk penggantian aktiva tetap 

dapat dilakukan dengan cara meminjam uang pada bank atau lembaga 

keuangan dengan tingkat bunga dan jangka waktu tertentu.  

Keuntungan perusahaan menggunakan hutang bank dari pada leasing 

dapat dilihat dari tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank lebih rendah 

daripada leasing, meskipun demikian dalam pendanaan menggunakan hutang 

bank memerlukan jaminan dari kekayaan perusahaan. Menggunakan leasing 

dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi, kreditur tidak menjaminkan 

kekayaannya sehingga kekayaan perusahaan dapat dijaminkan untuk investasi 

lain dalam perusahaan.  

Berbagai jurnal penelitian terkait alternatif pendanaan telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu dengan hasil leasing lebih menguntungkan daripada 

hutang jangka panjang. (Fauziah, 2013). Jurnal penelitian selanjutnya 

melakukan penelitian terkait alternatif pendanaan dengan hasil dari penelitian 

menyebutkan bahwa alternatif pendanaan menggunakan leasing lebih 

menguntungkan dibandingkan hutang jangka panjang karena dengan 

menggunakan leasing koperasi dapat menghemat pengeluaran biaya. 

(Marchelia, 2014). 
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PT. Citra Perdana Kendedes Malang merupakan salah satu perusahaan 

tertua yang bergerak dibidang jasa transportasi khususnya jasa taxi. 

Perusahaan berlokasi di Jl. Bunga Merak No 2 Malang. Perusahaan ini sudah 

menjadi salah satu perusahaan jasa transportasi yang besar di kota Malang. 

Peningkatan permintaan konsumen atas pelayanan yang terus meningkat 

terkait jasa transportasi menyebabkan perusahaan harus dapat melayani 

permintaan tersebut untuk mempertahankan eksistensinya.  

Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan 

peremajaan atas aktiva yang dimilikinya yang dilakukan dengan cara 

mengganti armada taxi yang ada. Saat ini jumlah armada taxi yang dimiliki 

perusahaan dan beroperasi di Malang sekitar 180 unit taxi dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Jumlah dan Jenis Armada PT. Citra Perdana Kendedes 

No Jenis Armada Jumlah (Unit) 

1 Avanza 70 Unit 

2 Ertiga 15Unit 

3 New Vios 6 Unit 

4 Inova 5 Unit 

5 Vios 71 Unit 

6 Soluna  13 Unit  

Sumber: PT. Citra Perdana Kendedes Malang 
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Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki armada dengan 

jenis Avanza 65 unit, Ertiga 15 unit, New Vios 6 unit, Innova 5 unit dan Vios 

(Limo) 89 unit. Peremajaan atas aktiva tetap yang ada pada perusahaan 

dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan setiap periodenya. Pada 

periode ini perusahaan merencanakan akan melakukan penggantian armada 

pada mobil jenis Vios (Limo) sebanyak 10 unit. Mobil jenis ini akan diganti 

dengan 10 unit mobil jenis Ertiga. Permasalahan didalam program 

peremajaan ini adalah pemilihan alternatif pendanaan yang akan digunakan 

oleh perusahaan dalam penggantian aktiva tetapnya menggunakan leasing 

atau hutang jangka panjang yaitu hutang bank.   

Penentuan alternatif pendanaan bertujuan agar perusahaan dapat memilih 

alternatif pendanaan yang paling mengutungkan bagi perusahaan, dapat 

menanam modal yang tepat dan menghindari kerugian yang ditanggung 

perusahaan akibat menanam modal pada kegiatan yang tidak menguntungkan. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Analisis Alternatif Pendanaan dalam Penggantian Aktiva Tetap 

Pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang.  

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan dalam penelitian ini 

adalah, manakah keputusan pendanaan yang paling menguntungkan antara 

pendanaan leasing dengan hutang jangka panjang dalam penggantian aktiva 

tetap pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang? 
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C. Batasan Penelitian 

Pembatasan penelitian dilakukan agar pokok permasalahan yang diteliti 

tidak melebar dari yang telah ditentukan, sehingga penelitian ini dibatasi pada 

pengambilan keputusan penggantian aktiva tetap menggunakan leasing atau 

hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang disini adalah hutang bank.  

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui alternatif pendanaan yang paling menguntungkan 

antara pendanaan dengan leasing dibandingkan dengan hutang jangka 

panjang dalam penggantian aktiva tetap pada PT. Citra Perdana Kendedes 

Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan:  

Menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penggantian aktiva 

tetap pada perusahaan.  

2. Kreditur 

Sebagai referensi untuk menentukan pilihan pemberian pendanaan 

dalam investasi kendaraan, mesin ataupun peralatan lainnya.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:  

Menjadi bahan referensi dan tambahan wawasan mengenai alternatif 

pendanaan dalam penggantian aktiva tetap. 


