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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengembangan usaha agar mampu bersaing dengan kompetitor dapat 

diwujudkan dengan beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan bus, salah 

satunya adalah dengan peremajaan atau dengan penambahan alat-alat produksi 

yang juga disebut dengan aktiva tetap yang merupakan aktiva yang menjadi milik 

perusahaan dan dipergunakan secara terus menerus dalam kegiatan untuk 

menghasilkan barang dan jasa perusahaan (Harahap, 2002: 20). 

Aktiva tetap dapat diperoleh melalui dua sumber dana yaitu dana intern 

dan ekstern. Aliran dana dalam perusahaan merupakan dana yang berasal dari 

sumber dana perusahaan, baik sumber intern maupun ekstern. Sumber dana 

internal yang ada di perusahaan terdiri atas laba ditahan dan depresiasi. Sumber 

dana eksternal yaitu sumber dana yang tidak diperoleh dari kegiatan operasi 

perusahaan, melainkan diperoleh dari pihak-pihak lain di luar perusahaan 

(Martono dan Harjito, 2010: 11). 

Aliran dana inilah yang dapat menjadi alternatif pendanaan perusahaan dalam 

mengembangkan usahanya. Salah satu alternatif pendanaan yang dapat dilakukan 

perusahaan adalah dengan cara sewa guna usaha (leasing) atau dengan cara hutang 

jangka panjang (pengajuan kredit pada bank). Prosedur pengajuan kredit setiap 

perusahaan leasing atau perusahaan pemberi hutang jangka panjang tentunya 

berbeda-beda. Kedua sumber pendanaan tersebut mampu membantu perusahaan 

tanpa mengganggu aktivitas operasional perusahaan yang membutuhkan modal. 
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Leasing merupakan suatu cara untuk memperoleh hak untuk menggunakan 

aktiva berwujud tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hak pemilik atas aktiva 

yang dilease tetap dipegang lessor. Pihak yang memberikan aktivanya 

dipergunakan orang lain disebut lessor sedangkan pihak yang mendapatkan hak 

menggunakan aktiva di sebut lessee. Leasing sebagai salah satu sistem 

pembiayaan mempunyai peranan dalam peningkatan pembangunan perekonomian 

Nasional. 

Usaha Leasing dapat membantu badan-badan dan pengusaha-pengusaha 

Indonesia, terutama pengusaha industri kecil, dalam mengatasi cara pembiayaan untuk 

memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka 

perlukan, yang juga berarti meingkatkan pembangunan perekonomian Nasional. Hal ini 

tidak lain karena leasing dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk menghimpun 

dana yang terdapat di dalam masyarakat dan menginvestasikannya kembali pada 

sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap produkif (Kieso, 2007:232). 

Dengan demikian perusahaan bisa memanfaatkan yang sudah tersedia 

untuk keperluan lainnya, sedangkan hutang jangka panjang adalah sumber 

pembiayaan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun biasanya antara 5 tahun 

sampai dengan 20 tahun (Sudjaja dan Barlian, 2003:324). Hutang jangka panjang 

(long-term debt) terdiri dari pengorbanan manfaat ekonomis yang sangat mungkin di 

masa depan akibat kewajiban sekarang yang tidak dibayarkan dalam satu tahun dari 

siklus operasi perusahaan mana yang lebih lama. Baridwan (2004:36) hutang jangka 

panjang selain pelunasannya dapat dilakukan dalam waktu lebih dari satu tahun juga 

akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktiva lancar yang 

biasanya adalah sektor perbankan.  
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Perusahaan Otobus (PO) adalah perusahaan yang melayani jasa angkutan 

bus baik penumpang ataupun barang. PO Zena Malang menjadi salah satu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan. Perusahaan ini didirikan 

pada tanggal 10 Oktober 2002 dengan bentuk persekutuan komanditer (CV). PO 

Zena Malang terbagi dalam 2 bagian, yaitu jasa transportasi antar kota dan bus 

malam, serta jasa transportasi pariwisata. Sampai tahun 2017, PO Zena Malang 

tercatat mempunyai 9 armada yang beroperasi dalam melayani permintaan 

kebutuhan transportasi sesuai layanan yang ditawarkan.  

Pendanaan leasing dan hutang jangka panjang di PO Zena Malang 

merupakan sumber dana eksternal yang mempunyai karakteristik cash flow serupa. 

Cash flow dari kedua pendanaan tersebut sama-sama bersifat anuited. Pada hutang 

jangka panjang mempunyai pengaruh pajak yang berbeda sebagai akibat dari 

pembebanan bunga menurun dan depresiasi, sedangkan pada leasing beban sewa 

mempunyai pengaruh pajak secara tetap sampai akhir periode. Disamping alasan 

karena karakteristik tersebut, tingkat kemudahan atau tingkat kesulitan prosedur 

dalam proses leasing dan hutang jangka panjang relatif berbeda. Parameter utama 

bagi perusahaan dalam memilih salah satu alternatif tersebut adalah sejauh mana 

alternatif tersebut menciptakan arus kas keluar terkecil. 

Alternatif pendanaan dalam pengadaan aktiva tetap maka perusahaan perlu 

memilih untuk menyesuaikan alternatif sumber pendanaan aktiva tetap dengan 

kondisi keuangan perusahaan serta aktiva tetap yang benar-benar dibutuhkan. 

Pemilihan alternatif sumber pendanaan yang tepat dilakukan agar terhindar dari 

penggunaan dana yang tidak efisien dan kegiatan yang tidak menguntungkan. 

Selain menyesuaikan keputusan sumber pendanaan dalam pengadaan aktiva tetap 
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pada keuangan perusahaan. Dimana perusahaan juga harus memastikan bahwa 

dengan keputusan mengenai sumber pendanaan yang menghasilkan biaya 

pendanaan yang rendah dan tidak memberatkan perusahaan 

Kebijakan pendanaan yang merupakan salah satu action dari manajemen 

akan mempengaruhi kinerja perusahaan (Lambert, 2001:77). Action yang 

tercermin dalam kebijakan pendanaan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh 

manajemen dalam rangka pencarian sumber dana (financing) untuk membiayai 

operasional perusahaan. Kebijakan pendanaan yang dilakukan oleh manajemen 

sangat terkait dengan besarnya sumber dana yang digunakan dalam operasional 

perusahaan. Lambert (2001) menyatakan bahwa dalam hubungan “principal – 

agent”, pihak manajemen (agen) melakukan aktivitas yang meliputi keputusan 

operasional, kebijakan pendanaan atau keputusan investasi lainnya. 

Sumber pendanaan hutang jangka panjang maupun leasing menjadi 

alternatif yang dapat dipilih oleh perusahaan PO Zena Malang dalam pengadaan 

aktiva tetap karena memiliki karakteristik aliran kas (cash flow) yang hampir 

sama, aliran kas keduanya bersifat anuitas (pembayaran angsuran yang dilakukan 

secara berkala dalam jumlah yang sama) tetapi memiliki pengaruh pajak yang 

berbeda. PO Zena Malang senantiasa berusaha memberikan layanan terbaik untuk 

memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi pelanggan, sehingga kebutuhan Bus 

yang sesuai dengan permintaan pelanggan, seperti fasilitas standar Bus seperti 

AC, LCD/Video TV, Toilet, dll, hingga pelayanan dan keramahan sopir demi 

memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan menjadi prioritas 

perusahaan. Akan tetapi, semakin ketatnya persaingan perusahaan Otobus, PO 

Zena Malang mempunyai inisiatif untuk mengembangkan usahanya dengan 
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melakukan aktiva tetap demi mengatasi persaingan dengan perusahaan-

perusahaan Otobus lain yang semakin banyak dan beragam jenis, model, serta 

fasilitasnya.  

Salah satu upaya yang dilakukan PO Zena Malang diantaranya dengan 

mengurangi 1 armada yang dianggap sering mengalami perbaikan mesin dan 

kerusakan fasilitas bus. Hal ini dilakukan guna mengurangi biaya perawatan yang 

tinggi, sehingga dana yang ada dapat dilakukan untuk kebutuhan lain yang lebih 

krusial. Keputusan ini dilakukan PO Zena Malang agar perusahaan mempunyai 

dana untuk menambah jumlah bus yang dapat beroperasi. 

Penjabaran ini berdasarkan hasil wawancara awal dengan manajer PO 

Zena Malang yang menyatakan bahwa banyaknya permintaan yang tidak 

terelaisasi merupakan salah satu alasan kami untuk melakukan penambahan bus 

atau melakukan perbaikan bus lama dan menjualnya untuk membeli bus baru. 

Permasalahan lain pada saat bus memerlukan adanya kir kendaraan, perbaikan 

mesin, perbaikan body bus, serta perbaikan isi bus yang mengakibatkan salah satu 

bus jarang beroperasi. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa jumlah bus yang dimiliki PO Zena 

Malang belum mampu memenuhi permintaan, sehingga pada tahun 2015 – 2017 

banyak permintaan yang tidak bisa direalisasikan. Permintaan konsumen pada PO 

Zena Malang pada tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Keadaan ini mendorong semakin tingginya permintaan konsumen yang 

tidak dapat terpenuhi, karena kurangnya jumlah armada yang dapat beroperasi. 

Data mengenai perbandingan permintaan bus dengan kapasitas yang dimiliki oleh 

PO Zena Malang pada tahun 2015-2017 dapat disajikan pada tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Perbandingan Kapasitas dan Permintaan Bus pada PO Zena Malang dari 

Tahun 2015-2017 

No. Tahun 
Jumlah Bus Jumlah Permintaan 

(Paket) 

1 2015 9 1.880 

2 2016 9 2.130 

3 2017 9 2.370 

Sumber: PO Zena Malang, 2018 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa selama tahun 2015 sampai 

2017 perusahaan belum mampu memenuhi jumlah permintaan yang terjadi. 

Perusahaan Otobus Zena Malang perlu melakukan pengadaan aktiva tetap guna 

memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat dan mampu bersainga 

dengan perusahaan lain yang bergerang dalam bidang sama. Pengadaan aktiva 

tetap PO Zena Malang rencananya dilakukan dengan menambah 1 unit bus baru 

merek HINO atau Mercedez benz sebagai salah satu brand yang mempunyai daya 

tarik kuat bagi konsumen.  

Hasil penelitian Andika (2013) dengan judul Analisis Perbandingan 

Pendanaan Leasing Dengan Hutang Jangka Panjang Dalam Pengadaan Aset Tetap 

(Studi Pada Perusahaan Kacang Shanghai “Gangsar” Tulungagung). Hasil analisis 

menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya menggunakan alternatif hutang jangka 

panjang dalam pengadaan aset tetap untuk menghemat pengeluaran perusahaan. 

Hasil penelitian Widodo (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif 

hutang jangka panjang memiliki total present value cash outflow sebesar Rp 

567.932.094,64 selama 4 tahun (48 bulan) masa pinjaman. Pemilihan alternatif 

hutang jangka panjang dalam pengadaan kendaraan operasional berupa truk di 

Distributor Mebel Dwijaya ini akan menghemat sebesar Rp 42.458.937,9 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka perlu dilakukan analisis alternatif 

dalam keputusan PO Zena Malang untuk melakukan pengembangan dan perluasan 
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usaha. Apakah perusahaan harus menambah armada baru dengan jalan melakukan 

hutang ke bank atau dengan jalan sewa guna usaha atau leasing yang tentunya 

mempunyai keuntungan dan kelemahan masing-masing dengan demikian, peneliti 

tertarik untuk mengambil judul “Alternatif Pendanaan Antara Leasing dengan 

Hutang Jangka Panjang pada Investasi Bus Pariwisata PO. Zena Malang”  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam 

penelitin ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendanaan leasing pada investasi bus pariwisata PO Zena Malang? 

2. Bagaimana pendanaan hutang jangka panjang pada investasi bus pariwisata PO 

Zena Malang? 

3. Manakah pendanaan yang lebih menguntungkan antara leasing atau hutang 

jangka panjang pada investasi bus pariwisata PO Zena Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pendanaan leasing pada investasi bus pariwisata PO Zena 

Malang. 

2. Untuk mengetahui pendanaan hutang jangka panjang pada investasi bus 

pariwisata PO Zena Malang. 

3. Untuk mengetahui pendanaan yang lebih menguntungkan antara leasing atau 

hutang jangka panjang pada investasi bus pariwisata PO Zena Malang 
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D. Batasan Masalah  

Penelitian ini agar lebih fokus pada masalah penelitian maka batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah data yang diambil melalui laporan keuangan 

dan jumlah permintaan penumpang PO Zena Malang pada tahun 2015-2017. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi bagi beberapa pihak, 

yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

PO Zena Malang dalam melakukan pengembangan dan perluasan usaha, 

sehingga keputusan pendanaan yang diambil benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dan kemampuan perusahaan sesuai dengan sumber 

pendanaan.  

2. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan 

atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji fokus 

penelitian dengan berbagai latar belakang dan obyek penelitian yang berbeda. 

 


