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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
<b>ABSTRAK</b><br>
Adanya keputusan pengusaha untuk menggunakan pembiayaan aktiva tetap dengan leasing adalah
merupakan suatu hal yang penting karena kesalahan dalam membuat keputusan akan berpengaruh luas pada
intern dan ekstern perusahaan yang bersangkutan.
<br><br>
Atas dasar pemikiran ini adalah penting untuk mengevaluasi keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh
perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggunakan leasing dalam pembiayaan aktiva tetapnya, dengan
cara ini diharapkan dapat memberi informasi bagaimana sebaiknya jika perusahaan-perusahaan ingin
menggunakan pembiayaan aktiva tetapnya dengan cara leasing agar perusahaan- perusahaan yang
menggunakan leasing dapat memetik suatu keuntungan real.
<br><br>
Berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah pembiayaan khususnya pembiayaan dengan leasing
digali dalam studi ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu Apakah pembiayaan leasing yang telah
diterapkan di Indonesia lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan non leasing?;
Apakah keputusan pengusaha-pengusaha di Indonesia untuk memilih alternatif pembiayaan aktiva tetapnya
sudah rasional menurut kriteria penilaian investasi ? Apakah dengan semakin banyaknya lembaga leasing
yang menawarkan jasanya kepada pengusaha di Indonesia akan membawa pengaruh pada praktek leasing di
Indonesia ?.
<br><br>
Untuk menjawab persoalan diatas telah dilakukan survey yang menggunakan daftar pertanyaan penelitian.
Ada 30 perusahaan yang berlokasi di Jakarta dan Lampung serta instansi/lembaga-lembaga pemerintah
maupun swasta telahikut berpartisipasi dalam penelitian ini.
<br><br>
Hasil dari studi ini dapat diringkas berikut ini: Pembiayaan aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan yang dijadikan studi kasus untuk Indonesia ini secara finansial tidak rasional atau kurang
menguntungkan jika dibandingkan dengan pembiayaan non leasing; pembiayaan aktiva tetap yang dilakukan
oleh perusahaan bukan berdasarkan pertimbangan kriteria penerimaan usulan investasi yang ada, tetapi lebih
berat berdasarkan pertimbangan non finansial antara lain alternatif yang tersedia dan kemudahan; dan yang
terakhir menunjukkan bahwa ada faktor dominan yang dipertimbangkan pengusaha dalam melakukan
pembiayaan aktiva tetap melalui leasing yaitu aliran kas dan kemudahan.

