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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi Indonesia telah membuahkan banyak ide dan 

peningkatan pendapat serta mampu mengalahkan kemiskinan yang selama ini di 

derita oleh bangsa Indonesia. Perkembangan ketrampilan pun telah menumbuhkan 

ekspor non migas dalam bilangan yang tidak kecil dan transaksi ekonomi juga 

menjadi berkembang. Transaksi ekonomi saat ini telah berubah menjadi sangat 

cepat dan efisien. Kekurangan dari kebutuhan ini yang kemudian akan diisi oleh 

pengembangan baru yang disebut dengan Leasing.  

Leasing atau Leasing Company adalah badan usaha yang melakukan 

suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara 

finance lease atau operating lease yang digunakan oleh penyewa guna usaha 

selama jangka waktu tertentu yang berdasarkan pembayaran secara berkala. Pasal 

1 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri 

Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. KEP-122/MK/IV/2/1974, 

No.32/MSK/2/1974 dan No.30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, 

menyebutkan bahwa Leasing itu adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan 

dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu 

perusahaan untuk satu jangka waktu secara berkala, disertai dengan hak pilih 

(optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang 

bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu Leasing berdasarkan nilai sisa 

yang telah disepakati bersama(Tunggal, Amin Widjaja:1994,1-2). 

Pembiayaan melalui Leasing merupakan pembiayaan yang sangat 

sederhana dalam prosedur maupun pelaksanaannya maka dari itu leasing sebagai 

pembiayaan alternatif nampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber 

pembiayaan modal bagi perusahaan, maka Leasing didukung oleh keuntungan-

keuntungan diantaranya yaitu tidak diperlukan jaminan karena hak kepemilikan 

sah atas aktiva yang di”Lease(sewakan)” serta pengaturan pembayaran lease 

sesuai dengan pendapatan yang di hasilkan oleh aktiva yang di “lease” sudah 
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merupakan jaminan bagi lease itu sendiri. Dengan demikian harta yang telah 

dijaminkan untuk pinjaman tetap dapat menjamin pinjaman yang sudah ada. 

Selain itu Leasing juga cepat dalam melayani pelayanannyanya, artinya secara 

prosedur Leasing lebih sederhana dan relatif lebih cepat dalam realisasi 

pembiayaan bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank, jadi tanpa 

prosedur yang rumit itu memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk 

memperoleh mesin-mesin dan peralatan yang mutakhir untuk memungkinkan 

dibukanya suatu bidang usaha produksi yang baru atau untuk memodernisasi 

perusahaan atau pabrik yang telah dimilikinya. 

Tentunya disamping terdapat keuntungan pasti juga terdapat kerugian 

ataupun kelemahan dari Leasing tersebut. Diantaranya adalah pembiayaan secara 

Leasing merupakan sumber pembiayaan yang relatif mahal bila dibandingkan 

dengan kredit investasi dari bank, hal ini terjadi karena sumber dana lessor pada 

umumnya berasal dari bank atau lembaga keuangan bukan bank. Selain itu resiko 

yang lebih besar berpihak pada lessor, karena adanya tanggung jawab atas 

tuntutan pihak ketiga jika terjadi kecelakaan atau kerusakan atas barang orang lain 

yang disebabkan oleh “lease property” tersebut, dan juga lessor (pemberi biaya 

atau pihak yang menyewakan) belum tentu yakin bahwa barang lease tersebut 

bebas dari berbagai ikatan seperti pegadaian atau kepentingan yang lainnya. 

Jadi Leasing sebagai lembaga pembiayaan, lebih bersifat yang tidak 

diperkenankan menarik dana dari masyarakat. Kalau Leasing diperkenankan 

mengeluarkan “bond” berarti leasing itu tidak ada bedanya dengan lembaga 

keuangan bukan bank, padahal samapi sekarang usaha Leasing ini belum 

dikelompokkan sebagai lembaga keuangan bukan bank. Usaha Leasing sangat 

membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai transaksinya, sedangkan 

modal sendiri tidak seberapa besar.  

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dunia bisnis 

semakin menonjol. Kebutuhan dana pun menjadi hal yang tidak dapat dihindari 

baik dari kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang tergabung 

dalam suatu badan hukum untuk mengembangkan usahanya maupun dalam 

meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapainya suatu keuntungan yang 
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memuaskan. Upaya mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup 

bagi dunia pembisnis maka banyak orang yang mendirikan suatu lembaga 

pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana atau barang yang akan 

dipergunakan oleh pihak atau instansi lain. Lembaga pembiayaan tersebut 

merupakan lembaga keuangan yang bersifat non bank. Munculnya lembaga 

Leasing merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini 

cenderung menggunakan dana rupiah untuk kegiatan operasional perusahaan 

dengan mudah dan cepat. Melalui Leasing bisa memperoleh dana untuk 

membiayai pembelian barang barang modal dengan jangka waktu pengembalian 

antara tiga tahun hingga lima tahun dan bahkan bisa lebih. Para pengusaha juga 

memperoleh keuntungan yang lainnya seperti kemudahan dalam kepengurusan 

dan adanya hak opsi.  

 

1.2 Tujuan Produk “Direktori Online” Leasing 

Produk “Direktori Online” Leasing sebagai tugas akhir ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

1. Memudahkan pencarian informasi Leasing dengan link yang di ambil dari 

nama-nama Leasing, link tersebut menuju ke situs resminya sehingga 

akses informasi lebih fleksibel dan otentik. 

2. Pembagian berdasarkan besarnya angsuran dapat memudahkan pencarian 

informasi bagi nasabah atau masyarakat umum sesuai kriteria yang di 

inginkan. 

3. Mengemas informasi Leasing secara online sehingga akses informasi 

terbaru dapat di tambahkan atau diperbarui dengan mudah. 

 

1.3 Manfaat Produk “Direktori Online” Leasing 

Produk “Direktori Online” Leasing bermanfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai produk Tugas Akhir yang berupa direktori online sesuai dengan 

syarat kelulusan Program Studi Teknisi Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. 
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2. Penulis dapat menghasilkan produk yang nantinya dapat dimanfaatkan 

oleh pengguna sebagai salah satu sarana penelusuran informasi Leasing. 

3. Memberikan tambahan pengetahuan wawasan pembaca di kalangan 

akademis baik staf pegajar, peneliti, siswa maupun mahasiswa mengenai 

sistem informasi yakni tentang direktori. 

4. Dapat menyediakan sarana penelusur informasi dalam bentuk atau media 

elektronik. 

5. Pembaca dapat menelusur informasi tentang Leasing dalam website yang 

mengemas informasi lebih akurat dan terpecaya. 

6. Sebagai referensi pembaca untuk menulis karya ilmiah selanjutnya. 

 

1.4 Langkah-langkah Pembuatan Produk “Direktori Online” Leasing 

Pembuatan Direktori Leasing dilakukan dengan beberapa tahap, yang 

pertama mencari data-data Leasing melalui website resmi Leasing dimana Leasing 

sebagai angsuran pembayaran central yang memiliki kumpulan data Leasing 

secara lengkap, data yang dicari ialah data yang telah digolongkan berdasarkan 

alamat kantor pusat. Tahap kedua ialah pengecekan terhadap situs resmi 

instansiterkait berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian tahap ketiga ialah 

pengolahan atau pemrosesan data menjadi sebuah produk direktori online dengan 

bantuan perangkat elektronik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tugas Akhir DIREKTORI ONLINE LEASING (Angsuran Pembayaran) Amalia Yuli Indriana



5 
 

1.5 Jadwal Pembuatan Produk “Direktori Online” Leasing 

Adapun jadwal pembuatan produk Direktori Online ini sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Jadwal Pembuatan Produk Tugas Akhir 

BULAN KEGIATAN 

OKTOBER-NOVEMBER 2014 Pengumpulan data-data 

NOVEMBER 
Pembuatan produk “Direktori Online” 

Leasing 

JANUARI Proses finishing produk “Direktori 

Online” 

 

1.6 Bahan dan Alat yang digunakan untuk membuat Produk “Direktori Online” 

Leasing 

Peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan direktori online ialah 

perangkat elektronik yakni laptop dan modem sebagai perangkat kerasnya.  

 

1.7 Sistematika Penulisan Pembuatan Produk “Direktori Online” Leasing 

Dalam hal ini memberikan penjelasan tentang ruang lingkup dari laporan 

Tugas Akhir, yang mana ruang lingkup pembahasan terdiri dari : 

 Bab 1 Pendahuluan 

Pada Bab I berisi uraian mengenai latar belakang pemilihan topik dan 

produk direktori online, tujuan pembuatan produk, manfaat pembuatan 

produk, langkah-langkah pembuatan produk, jadwal pembuatan produk, 

dan sistematika penulisan. 

 Bab II Deskripsi Produk 

Pada Bab II berisi deskripsi topik, pengertian produk, ruang lingkup, dan 

klasifikasi produk Direktori Online Leasing. 

 Bab III Metode Pembuatan dan Penyajian 

Pada Bab ini merupakan tampilan mengenai proses tahap persiapan 

pembuatan produk yang meliputi peralatan yang dibutuhkan, software 

yang diperlukan, dan dana yang di keluarkan, tahap ini yang memuat 
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sekumpulan proses pembuatan produk berisi langkah-langkah ketika 

membuat produk, dan tahap akhir (penyajian) produk Direktori Online 

Leasing di dalam sebuah website. 

 Bab IV Penutup 

Pada Bab IV adalah Penutup yang berisi uraian kesimpulan dan saran yang 

di dapat berkaitan dengan pembuatan dan penyusunan produk Direktori 

Online Leasing. 
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