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Abstract: The purpose of this study was to determine the recognition of revenue
which is currently running and which is in accordance with SFAS No. 23, 2012
revised on PT Duta Satrya Adhi Persada. The results of this study are (1) the
recognition and valuation of income which is currently running based on cash
basis; and (2) the recognition of income in accordance with SFAS No. 23, 2012
revised, based on cash basis. Revenue with timed payment is recognized by acrual
basis method, whereby when a product has been removed at the request of the
consumer, should be recognized as revenue even though the consumer has not
made a payment. For consumers with timed payment, the valuation is brought
about by acrual basis method where the company;’s revenue value is recognized
based on the value of sales to consumers. The expense valuation based on cash
basis method which is based on actual payment of expenses incurred.
Keywords: recognition, revenues, expenses
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan yang saat
ini berjalan dan yang sesuai dengan PSAK No 23 Revisi 2012 pada PT Duta
Satrya Adhi Persada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengakuan dan
penilaian pendapatan yang saat ini berjalan yaitu pendapatan utama perusahaan
yang diakui berdasarkan cash basis; dan (2) pengakuan pendapatan yang sesuai
dengan PSAK No 23 revisi 2012 adalah dengan metode cash basis. Pendapatan
dengan pembayaran berjangka waktu diakui dengan metode acrual basis, dimana
ketika sebuah produk sudah dikeluarkan atas permintaan konsumen, harus diakui
sebagai pendapatan meskipun pihak konsumen belum melakukan pembayaran.
Untuk konsumen dengan pembayaran berjangka waktu, penilaiannya menggunakan metode acrual basis di mana nilai pendapatan yang diakui berdasarkan
nilai penjualan kepada konsumen. Penilaian beban dilakukan dengan metode cash
basis berdasarkan pada realisasi pembayaran beban yang dikeluarkan.
Kata kunci: pengakuan, pendapatan, beban

Latar Belakang
Pendapatan merupakan tujuan utama
dari setiap kegiatan usaha baik usaha dagang, indrustri maupun jasa. Perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan yang mana laba tersebut digunakan untuk
keperluan perusahaan. Pada hakekatnya laba
adalah tambahan pendapatan yang berupa
harta, benda dan uang yang dapat digunakan
untuk kelangsungan hidup perusahaan terutama dalam melaksanakan kegiatannya.
Tujuan utama pelaporan laba. Laba haruslah

merupakan hasil penerapan aturan atau prosedur yang logis serta konsisten secara
interual.
Pendapatan merupakan indikator pembentukan laba. Pendapatan harus diukur secara wajar sesuai prinsip pengakuannya agar
dapat mengukur pendapatan yang diterima
sebenarnya. Pendapatan merupakan kegiatan pokok komponen yang akan diperbandingkan dalam laporan keuangan dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan
(SAK). Pendapatan adalah salah satu modal
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kerja yang paling likuid karena aset dapat
menjadi sasaran yang paling mudah untuk
disalahgunakan.
Selain pendapatan, beban juga merupakan faktor yang mempengaruhi kewajaran
laporan keuangan. Beban diakui dalam laporan laba rugi berkaitan dengan manfaat
ekonomi dilihat dari penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang telah terjadi dan
dapat diukur dengan handal. Beban perusahaan harus dicatat secara tepat karena dapat
menentukan laba perusahaan, beban mencakup baik kerugian maupun beban timbul
karena aktivitas perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Ketepatan pencatatan beban tergantung pada ketepatan pengklasifikasian beban yang diterapkan perusahaan.
Pihak-pihak yang terlibat membutuhkan
berbagai informasi untuk kepentingannya
baik berupa informasi keuangan maupun
nonkeuangan.
Penyusunan laporan keuangan tidak
terlepas dari pemilihan metode, teknik serta
kebijakan akuntansi. Pemilihan metode maupun teknik dalam akuntansi dapat berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan dan beban. Dalam pelaporan keuangan yang menjadi pusat perhatian dalam laporan laba rugi
adalah total pendapatan, beban dan laba. Hal
ini sangat mempengaruhi ketepatan dalam
pengakuan pendapatan. Dengan demikian
laporan keuangan harus disajikan secara
layak dalam posisi keuangan perusahaan.
Dalam akuntansi pendapatan permasalahan
utama adalah pada saat pengakuan itu diakui.
Permasalahan ini akan terus muncul bila
terjadi suatu transaksi.
Laporan keuangan merupakan bagian
dari pelaporan keuangan yang di dalamnya
terdiri dari beberapa elemen yaitu neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dikatakan layak apabila dapat dipahami, relevan,
reliabilitas, komparabilitas serta konsisten.
Pada umumnya setiap perusahaan baik perusahaan besar maupun kecil pasti mempunyai catatan atas laporan keuangan, di mana
laporan keuangan tersebut diharuskan untuk
dilaporkan secara wajar agar bisa memberikan gambaran posisi keuangan, kinerja,
perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan.

Salah satu bagian penting dari laporan
keuangan bagi pemakai laporan keuangan
sebagai dasar kesehatan kondisi keuangan
perusahaan adalah laporan laba/rugi. Perusahaan memperoleh laba apabila pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada biaya
yang dikeluarkan. Begitu pula sebaliknya,
apabila pendapatan yang diperoleh perusahaan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan,
maka perusahaan mengalami kerugian. Akan
tetapi, besarnya nilai laba/rugi tidak hanya
ditentukan oleh besarnya nilai pendapatan
yang diperoleh. Salah satu faktor penting
dalam penentuan adalah melalui pengakuan,
pengukuran, dan pengungkapan pendapatan.
Prinsip dan kriteria pengakuan, pengukuran,
dan pengungkapan pendapatan yang berlaku
di Indonesia dijelaskan secara rinci pada
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No. 23 Revisi 2012. Oleh karena
itu, pengukuran pendapatan dikatakan tepat
dan akurat apabila mengacu pada PSAK No.
23 Revisi 2012.
Untuk itu, penyusunan dan penyajian
laporan keuangan harus dikelola dengan baik. Penyajian laporan keuangan yang baik
dan benar akan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara tepat dan akurat.
Ketepatan dan keakuratan kondisi keuangan
perusahaan akan memberikan gambaran dan
informasi keuangan yang sesuai dengan kejadian sebenarnya. Hal ini memudahkan
pemakai laporan keuangan dalam proses
pengambilan keputusan.
PT Duta Satrya Adhi Persada Banjarbaru merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang suplier asphalt hotmix dan beton
ready mix. Pendapatan utama perusahaan ini
adalah penjualan asphalt hotmix, beton ready
mix dan penyewaan alat berat khususnya untuk pengerjaan jalan. Pendapatan yang diakui
oleh perusahaan setelah terjadi transaksi
tunai yang masuk ke kas perusahaan dimana
pengakuan menggunakan metode cash basis.
Pendapatan dari transaksi penjualan secara
kredit atau non tunai biasanya berlaku pada
pembelian aspal jadi, namun nilai penjualan
yang sudah dikeluarkan belum diakui sebagai
pendapatan oleh perusahaan sebelum terjadinya pembayaran. Perusahaan memberikan
tenggang waktu pembayaran hingga bulan
berikutnya setelah pengambilan barang. Hal
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ini disadari pelanggan utama perusahaan
adalah perusahaan kontraktor di mana kondisi keuangan berdasarkan termin pembayaran.
Sementara untuk biaya beban yang dikeluarkan diakui oleh perusahaan setelah terjadi penarikan uang dari kas perusahaan.
Kajian Literatur
Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode
dengan mengharapkan keadaan yang sama
pada akhir periode seperti keadaan semula.
Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi
selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal
periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya
yang dikonsumsi.
Definisi pendapatan menurut ilmu
ekonomi menutup kemungkinan perubahan
lebih dari total harta kekayaan badan usaha
pada awal periode, dan menekankan pada
jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara
garis besar pendapatan adalah jumlah harta
kekayaan awal periode ditambah perubahan
penilaian yang bukan diakibatkan perubahan
modal dan hutang.
Pengertian pendapatan menurut PSAK
No. 23 (2012, h.23.1) yaitu “pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus kas
masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas
yang tidak berasal dari ekuitas pemilik
modal”.
Pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam laporan keuangan, karena
dalam melakukan suatu aktivitas usaha, manajemen perusahaan tentu ingin mengetahui
nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh
dalam suatu periode akutansi yang diakui
sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku
umum (Sitepu, 2014: 17).
Pendapatan adalah peningkatan jumlah
aktiva atau penurunan jumlah kewajiban perusahaan, yang timbul dari transaksi penyerahan barang dan jasa atau aktivitas usaha
lainnya dalam suatu periode yang dapat diakui dan diukur berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Dalam pengertian ini

pendapatan yang diperoleh dari transaksi penyerahan barang atau jasa atau aktivitas usaha lainnya itu adalah yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan untuk memperoleh laba usaha yang dapat mempengaruhi
terhadap jumlah ekuitas pemilik. Dengan demikian, tidak termasuk dalam pengertian
pendapatan, adalah peningkatan aktiva perusahaan yang timbul dari pengadaan aktiva,
investasi oleh pemilik, pinjaman ataupun
koreksi laba rugi pada periode sebelumnya.
Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang
dalam seminggu dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti
keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada pola kuantitaif pengeluaran
terhadap konsumsi selama satu periode.
Secara garis besar, pendapatan adalah jumlah
harta kekayaan awal periode ditambah
keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu
periode, bukan hanya yang dikonsumsi.
Defenisi pendapatan menurut ilmu ekonomi
menutup kemungkinan perubahan lebih dari
total harta kekayaan, badan usaha awal
peeriode dan menekankan pada jumlah nilai
yang statis pada akhir periode.
Konsep pendapatan menurut ilmu ekonomi dikemukakan oleh Wild (2013:311),
“economic income is typically measured as
cash flow plus the change in the fair value of
net assets. Under this definition, income includes both realized (cash flow) and unrealized (holding gain or loss) components”. Menurut Wild, pendapatan secara khusus diukur
sebagai aliran kas ditambah perubahan dalam
nilai bersih aktiva. Wild memasukkan pendapatan yang dapat direalisasi sebagai komponen pendapatan.
Konsep dasar pendapatan adalah bahwa
pendapatan merupakan proses arus, yaitu
penciptaan barang atau jasa oleh perusahaan
selama jarak waktu tertentu. Proses arus
tersebut yaitu:
1. Pada Waktu Penyelesaian Kegiatan Utama
Pelaporan diharapkan dapat memberikan
informasi yang bermanfaat dalam rangka
pengambilan usaha dan dapat dipahami
oleh orang-orang yang dapat dipercaya
mengenai aktivitas perusahaan dan aktivitas ekonomi serta bersedia mempelajari
informasi.
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2. Pada Saat Dijadikan Kejadian Teoritis
Pelaporan keuangan harus dapat memberikan informasi tentang sumber ekonomi
suatu perusahaan dan keadaan yang mengubah sumber tersebut serta sesuai dengan
kegunaanya yang diharapkan yaitu laporan keuangan harus layak atau sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemakai yang
potensial. Dengan kata lain laporan keuangan harus diusahakan dapat memenuhi
kebutuhan informasi pemakainya.
3. Setelah Pertukaran Terjadi
Pada saat terjadi pembebanan beban didapat mungkin dihubungkan dengan pendapatan namun untuk beban tertentu meskipun tidak dapat dihubungkan dengan pendapatan pelaporan dilakukan dalam periode terjadinya beban memberikan suatu
manfaat.
Ada tiga unsur dalam pendapatan yaitu
sebagai berikut:
1. Penjualan hasil produksi barang dan jasa
merupakan unsur pendapatan pokok perusahaan.
2. Imbalan yang diterima atas penggunaan
aktiva atau sumber-sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain dapat menjadi unsur pendapatan lain-lain bagi perusahaan
jenis lain. Misalnya, pendapatan sewa untuk perusahaan penyewa ruangan perkantoran menjadi unsur utama pendapatan sedangkan ruangan yang tidak terpakai di
perusahaan jasa yang disewa oleh perusahaan lain maka pendapatan tersebut merupakan pendapatan lain-lain.
3. Penjualan aktiva di luar barang dagang
merupakan unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan. Misalnya, jasa penjualan
gedung kantor, kendaraan bermotor, dan
lain-lain.
Sumber dan jenis pendapatan ini merupakan suatu unsur yang perlu mendapat perhatian penting sebelum membahas masalah
pengakuan dan pengukuran pendapatan lebih
lanjut. Kesalahan dalam menentukan sumber
dan jenis pendapatan yang kurang tepat dapat
mempengaruhi besarnya pendapatan yang
akan diperoleh dan berhubungan erat dengan
masalah pengukuran pendapatan tersebut.

Pendapatan dalam perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan operasi
dan non operasi. Pendapatan operasi adalah
pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan. Sedangkan, pendapatan non
operasi adalah pendapatan yang diperoleh
bukan dari kegiatan utama perusahaan. Jumlah nilai nominal aktiva dapat bertambah melalui berbagai transaksi tetapi tidak semua
transaksi mencerminkan timbulnya pendapatan. Dalam penentuan laba adalah membedakan kenaikan aktiva yang menunjukkan dan
mengukur pendapatan kenaikan jumlah nilai
nominal aktiva dapat terjadi dari:
1. Transaksi modal atau pendapatan yang
mengakibatkan adanya tambahan dana
yang ditanamkan oleh pemegang saham
2. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa “barang dagangan” seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan
anak atau cabang perusahaan.
3. Hadiah, sumbangan, atau penemuan.
4. Revaluasi aktiva.
5. Penyerahan produk perusahaan, yaitu
aliran penjualan produk
Dari beberapa pengertian mengenai
pendapatan yang dibahas pada bagian sebelumnya, perlu diketahui lebih lanjut jenisjenis pendapatan dalam perusahaan. King
(2011:161) menyatakan bahwa “laba (income) dapat berasal dari sejumlah sumber
daya namun pendapatan (revenue) hanya berasal dari kegiatan utama perusahaan, untuk
itu dapat dibedakan jenis-jenis penerimaan
yang dimasukkan (dicatat) ke dalam pendapatan dengan jenis-jenis penerimaan yang
bukan merupakan pendapatan.”
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam
bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva
atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
Beban terjadi karena dua sebab, pertama
yang berasal dari biaya yang sudah melampaui masanya dan yang kedua karena penggunaan maksudnya beban itu hadir kalau kita
sudah melakukan pemakaian tertentu atau
utilitas. Misalmya: penggunaan air (PAM),
listrik (PLN), telpon dan lain-lain.
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Terdapat beberapa pembahasan yang ada
dalam teori beban, yaitu:
1. Beban mencakup baik kerugian maupun
beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang
timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang
biasa meliputi, misalnya beban pokok
penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau
berkurangnya asset seperti kas (dan setara
kas), persediaan dan asset tetap.
2. Beban dalam laporan laba rugi atas dasar
prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam
pengakuan beban yang berkaitan dengan
penggunaan aset seperti aset tetap, goodwill, paten, dan merek dagang. Dalam kasus semacam itu, beban itu disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi ini
dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati
manfaat ekonomi aset yang bersangkutan.
Terdapat macam-macam beban yaitu
sebagai berikut:
1. Beban Aktual (Accured Expense)
Beban akrual adalah beban yang masih
harus dibayar (beban-beban tertentu
mungkin telah terjadi), tetapi pembayarannya belum dilakukan sampai pada periode
berikutnya. Pada akhir periode akuntansi
adalah perlu untuk menentukan dan mencatat beban-beban yang telah terjadi ini
meskipun belum dibayarkan.
2. Beban Kredit Macet (Bad Debts Expense)
Beban kredit macet adalah beban yang
timbul atas tindakan tertagihnya piutang
usaha. Contohnya beban piutang raguragu (doubtful accounts expense), dan beban piutang yang tidak dapat ditagih (uncollectible accounts expense).
3. Beban Lain-lain (Other Expenses)
Beban lain-lain adalah beban yang berasal
dari transaksi peripheral (transaksi di luar
operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau aktivitas sekunder perusahaan.
Contohnya adalah beban sewa dan bunga.
4. Beban Operasional (Operational Expense)
Beban operasional adalah beban-beban
yang terdiri dari beban penjualan, beban
umum dan beban administrasi. Laba ope-

5.

6.

7.

8.

rasi dihitung dengan cara mengurangkan
laba kotor dengan beban operasional.
Beban Penjualan (Selling Expense)
Beban penjualan adalah beban-beban yang
terkait langsung dengan segala aktivitas
toko atau aktivitas yang mendukung operasional penjualan barang dagang. Contohnya adalah beban gaji atau beban upah
karyawan, beban iklan, beban perlengkapan/keperluan, dan beban penyusutan peralatan.
Beban
Penyusutan
(Depreciation
Expense)
Beban penyusutan adalah pengakuan atas
penggunaan manfaat potensial dari suatu
aktiva. Sifat beban penyusutan secara konsep tidak berbeda dengan baban yang
mengakui pemanfaatan atas premi asuransi ataupun sewa yang dibayar di muka selama periode berjalan. Beban penyusutan
adalah beban yang tidak memerlukan pengeluaran uang kas (non-cash expense).
Alokasi harga perolehan aktiva tetap dilakukan dengan cara mendebet akun beban
penyusutan dan mengkredit akun akumulasi penyusutan. Akun beban penyusutan
akan tampak dalam laporan laba-rugi, sedangkan akun akumulasi penyusutan akan
terlihat dalam neraca.
Beban Umum dan Administrasi (General
and Administration Expense)
Beban umum dan beban administrasi merupakan beban-beban yang dikeluarkan
dalam trangka mendukung aktiva/urusan
kantor (administrasi) dan operasi umum.
Contohnya beban gaji, beban perlengkapan dan beban penyusutan peralatan.
Beban yang Ditangguhkan (Deffered
Expense, Prepaid Expense)
Beban yang ditangguhkan adalah beban
dibayar di muka/pengeluaran-pengeluaran
tertentu yang telah dibayarkan namun atas
barang atau jasa yang belum digunakan.
Untuk bagian dari pengeluaran-pengeluaran yang baru akan digunakan dalam periode berikutnya memerlukan pengakuan sebagai aktiva.

Jenis beban dapat dibedakan yaitu:
1. Beban Operasional
Beban operasional meliputi bunga, premi
asuransi, tenaga kerja, sewa, pajak-pajak,
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pemeliharaan dan perbaikan, penyusutan/
penghapusan, barang dan jasa, lainnya.
2. Beban Nonoperasional
Beban nonoperasional meliputi sumbangan, dan kerugian penjualan aktiva tetap.
Pengukuran memiliki arti “pemberian
angka-angka kepada objek atau kejadiankejadian menurut aturan tertentu. Tanpa melihat batasan-batasan tersebut, secara tradisional pengukuran dalam akuntansi akan melibatkan pemberian nilai-nilai angka kepada
objek, kejadian atau atributnya dengan suatu
cara tertentu, sehingga dapat memastikan pelaksanaan atau disagresasi data dengan mudah”. Ada empat dasar pengukuran yang digunakan dalam akuntansi, yaitu (Marcella
dan Syafitri, 2011: 3):
1. Harga Pertukaran Masa Lalu (Harga
Pokok Histori)
Harga ini adalah harga pokok sumber daya tersebut saat mendapatkannya. Biasanya digunakan untuk mengukur persediaan, peralatan, dan aktiva lain.
2. Harga Pertukaran Pembelian
Harga ini biasanya diidentifikasikan sebagai harga pokok pergantian karena sumber
daya yang ditimbulkan oleh sumber daya
yang diukur dengan harga beli yang berlaku saat ini akan dibayar untuk memperoleh sumber daya tersebut apabila sumber
daya ini tidak terpenuhi.
3. Harga Pertukaran Penjualan
Harga ini biasanya diidentifikasikan sebagai harga yang berlaku saat ini dan kondisi harga kemungkinan besar stabil atau
perubahan tidak material, misalnya untuk
pertukaran logam mulia.
4. Harga Pertukaran Masa Mendatang
Harga ini mencerminkan penerimaan tunai
di masa mendatang dan mendiskontokannya terhadap nilai yang berlaku sehingga
realisasi dan kesetaraan pendapatan dapat
terjamin. Penggunaannya untuk menaksir
harga pokok di masa yang akan datang
atas dasar persentase selesai atau penjualan kredit.
Empat metode pengakuan pendapatan
untuk penjualan jasa adalah:
1. Metode kinerja khusus digunakan untuk
pendapatan jasa yang dihasilkan dengan

melakukan aksi tunggal. Sebagai contoh
seorang dokter gigi menghasilkan pendapatan atas penyelesaian penambalan gigi.
2. Metode kinerja proporsional digunakan
untuk mengakui pendapatan jasa yang dihasilkan oleh lebih dari aksi tunggal dan
hanya ketika jasa melebihi satu periode
akuntansi. Dalam metode ini, pendapatan
diakui berdasarkan kinerja proposional setiap tindakan. Metode kinerja proposional
dari akuntansi perusahaan jasa sama dengan metode persentase penyelesaian.
Pengakuan proposional mengambil bentuk
yang bergantung dari jenis transaksi jasa.
3. Metode kinerja selesai digunakan untuk
mengakui pendapatan jasa yang dihasilkan
dengan melakukan serangkaian tindakan
di mana yang terakhir sangat penting dalam hubungannya dengan total transaksi
jasa dimana pendapatan jasa dianggap telah dihasilkan hanya setelah tindakan terakhir terjadi. Misalnya, perusahaan ekspedisi menghasilkan pendapatan jasa hanya
setelah pengiriman barang, meskipun pengepakan, muat barang dan transportasi
mendahului pengiriman. Metode ini serupa dengan metode kontrak selesai, yang
digunakan untuk kontrak jangka panjang.
4. Metode penagihan digunakan untuk pendapatan jasa ketika ketidakpastian penagihan sangat tinggi atau estimasi beban
yang terkait dengan pendapatan tidak dapat dipercaya sehingga persyaratan reliabilitas tidak dipenuhi. Pendapatan diakui
hanya ketika kas diperoleh. Pada dasarnya
metode ini serupa dengan metode pemulihan biaya yang digunakan untuk penjualan produk.
SAK menyatakan bahwa “pendapatan
harus diukur dengan nilai wajar imbalan
yang diterima atau yang dapat diterima”.
Adapun penjelasannya lebih lanjut dari
pernyataan tersebut yang dikemukakan SAK
adalah: Jumlah pendapatan yang relatif timbul dari suatu transaksi oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai
aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau
yang dapat diterima perusahaan dikurangi
diskon dagangan dan rabat volume yang
diperbolehkan oleh perusahaan. Pada umum-
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nya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau
dapat diterima. Namun bila arus masuk dari
kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar
dari imbalan tersebut mungkin kurang dari
jumlah nominal dari kas yang diterima atau
yang dapat diterima.
Menurut Skousen (2011:87) pengakuan
adalah proses pencatatan formal atau memasukkan item tertentu ke dalam laporan keuangan, sebagai aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian dari suatu entitas. Dalam pengertian ini termasuk
gambaran dari itemnya, yaitu uraian dan jumlahnya, yang dalam hal aktiva atau kewajibannya tidak hanya terbatas pada pencatatan
nilai perolehan atau besarnya kewajibannya,
tetapi juga termasuk penjelasan atau pengungkapan yang cukup memadai atas item
tersebut. Selanjutnya pengukuran adalah
pemberian nilai dengan atribut-atribut pengukuran akuntansi pada item tertentu dan suatu transaksi berdasarkan satuan ukuran
uang.
Terdapat empat kriteria mendasar yang
harus dipenuhi sebelum suatu item dapat
diakui, yaitu:
1. Definisi (Definition)
Suatu item atau informasi tertentu memerlukan definisi operasional yang jelas untuk bisa dimasukkan ke dalam elemen laporan keuangan (aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan dan
kerugian).
2. Dapat Diukur (Measurability)
Suatu item tertentu harus dapat diukur
dengan atribut yang relevan untuk menentukan keandalan daya ujinya, yaitu karakteristik, sifat, atau aspek yang dapat dikuantifikasi dan diukur. Contohnya adalah
biaya historis, biaya sekarang, nilai pasar,
nilai bersih yang dapat direalisasi, dan nilai sekarang bersih.
3. Relevan (Relevanace)
Apabila digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, informasinya mampu
menghasilkan manfaat tertentu.
4. Keandalan (Reability)
Informasi mengenai tersebut dapat disajikan secara wajar, dapat diuji dan netral.

Menurut prinsip pengakuan pendapatan
menyatakan bahwa pendapatan harus diakui
dalam laporan keuangan ketika direalisasi
atau dapat direalisasi, dan dihasilkan. Pendapatan direalisasi ketika kas diterima untuk
barang atau jasa yang dijual (Skousen, 2011:
88). Pendapatan itu dapat direalisasi ketika
klaim atau kas misalnya, aktiva non kas seperti piutang usaha atau wesel tagih yang diterima dapat segera dikonversikan kedalam
jumlah kas tertentu. Pendapatan dihasilkan
ketika perusahaan telah menyelesaikan semua yang harus dilakukannya agar dikatakan
menerima manfaat dari pendapatan terkait,
yakni apabila proses menghasilkan laba telah
selesai atau sebenarnya telah selesai. Sesuai
dengan prinsip pengakuan pendapatan ini
maka dapat diakui pada:
1. Pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan
dapat ditagih.
2. Pendapatan dari mengijinkan pihak lain
untuk menggunakan aktiva perusahaan,
seperti bunga, sewa, dan royalti, diakui
sesuai dengan berlalunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan.
3. Pendapatan dari pelepasan aktiva selain
produk diakui pada tanggal penjualan.
Penyajian Pendapatan menurut PSAK
No. 23 (2012:23) menyatakan bahwa “Penyajian pendapatan yang didasarkan pada saat tunai diterima disebut cash basis sedangkan pendapatan yang tidak dipenuhi saat penerimaan dalam bentuk uang disebut accrual
basis”. Accrual basis digunakan SAK dalam
kerangka dasar penyusunan dan penyajian
laporan keuangan.
Menurut Dyckman (2012:238), selain
empat kriteria pengakuan umum tersebut,
prinsip pendapatan menyatakan bahwa pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan
ketika :
1. Pendapatan Dihasilkan
Pendapatan dihasilkan ketika perusahaan
secara mendasar menyelesaikan semua
yang harus dilakukannya agar dikatakan
menerima manfaat dari pendapatan yang
terkait. Secara umum, pendapatan diakui
ketika proses menghasilkan laba diselesaikan atau sebenarnya tidak diselesaikan selama biaya-biaya yang dibutuhkan untuk
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menyelesaikan proses menghasilkan laba
dapat diestimasi secara andal.
2. Pendapatan Direalisasi atau Dapat Direalisasi
Pendapatan direalisasi ketika kas diterima
untuk barang atau jasa yang dijual. Pendapatan itu dapat direalisasi ketika klaim
nonkas atas kas (misalnya, aktiva nonkas
seperti piutang usaha atau wesel tagih)
diterima yang ditentukan dapat segera dikonversikan ke dalam jumlah kas tertentu.
Kriteria ini juga dipenuhi jika produk
tersebut adalah suatu komoditas, seperti
emas atau gandum, di mana ada pasar publik untuk jumlah tidak terhingga dari produk tersebut yang dapat dibeli atau dijual
pada harga pasar yang telah diketahui.
Pengakuan pendapatan menurut PSAK
(2012:23) menyatakan bahwa pendapatan
yang diakui berasal dari:
1. Penjualan Barang:
Pendapatan dari penjualan barang harus
diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:
a. Perusahaan telah memindahkan resiko
secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau
melakukan pengendalian efektif atas
barang yang dijual.
c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi
yang dihubungkan dengan transaksi
akan mengalir kepada perusahaan tersebut.
e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.
2. Penjualan Jasa
Ketentuan mengenai pengakuan pendapatan atas transaksi penjualan jasa adalah bila suatu transaksi yang meliputi penjualan
jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan tingkat penyelesaian
dari transaksi pada tanggal neraca. Kemudian
yang dimaksud andal adalah apabila seluruh
kondisi berikut ini dipenuhi:

a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal
b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi
sehubungan dengan transaksi tersebut
akan diperoleh perusahaan
c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur
dengan andal
d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan
transaksi tersebut dapat diukur dengan
andal.
3. Bunga, Royalti, dan Dividen
Pendapatan yang timbul dari penggunaan
aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain
yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen harus diakui atas dasar:
a. Besar kemungkinan manfaat ekonomi
sehubungan dengan transaksi tersebut
akan diperoleh perusahaan
b. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
Ada empat metode pengakuan dalam
mengakui pendapatan menurut yaitu :
1. Full Accrual
Berdasarkan metode ini, pendapatan dari
penjualan diakui penuh tanpa memperhatikan apakah pembayaran sudah diakui seluruhnya atau masih sebagian, asalkan
sudah memberi uang muka.
2. Installment Method (Metode Penjualan
Cicilan)
Menurut metode ini, pendapatan lebih
baik diakui ketika kas diterima daripada
saat penjualan. Penerapan yang paling
umum untuk metode ini adalah:
a. Untuk barang dagangan, laba akan diakui sebesar persentase laba (laba dibagi penjualan) dikalikan penerimaan
cicilan.
b. Untuk real estate, dengan rumusan
yang sama dengan barang dagangan,
maka rumus untuk mencari laba yang
direalisasi juga dapat diterapkan pada
perusahaan real estate, hanya terdapat
beberapa perbedaan dalam jurnalnya.
Hal ini dikarenakan karakteristik perusahaan real estate berbeda dengan
perusahaan dagang.

Wahdatana, Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada …. 375

3. Cost Recovery Method (Metode Perolehan
Kembali Harga Pokok)
Menurut metode ini, tidak ada laba yang
diakui untuk suatu penjualan sampai harga
pokok barang yang dijual diperoleh kembali melalui penerimaan kas. Setelah itu,
semua penerimaan berikutnya dilaporkan
sebagai pendapatan. Metode ini hanya digunakan apabila keadaan-keadaan yang
melingkupi suatu penjualan sangat tidak
pasti sehingga pengakuan yang lebih awal
tidak mungkin dilakukan.
4. Reduced Profit Method
Kriteria yang harus dipenuhi apabila suatu
perusahaan ingin menerapkan metode ini,
yaitu:
a. Apabila pembayaran awal yang
disyaratkan telah terpenuhi.
b. Pembayaran tiap tahun harus mencakup
amortisasi bunga dan hutang pokok
dari pinjaman maksimal penjual yang
dapat diperoleh untuk properti tersebut.
Pengakuan beban dilakukan pada kondisi sebagai berikut:
1. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika
penurunan manfaat ekonomi masa depan
yang berkaitan dengan penurunan asset
atau kenaikan kewajiban telah terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan asset (misalnya,
aktual hak karyawan atau penyusutan aset
tetap).
2. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas
dasar hubungan langsung antara biaya
yang timbul dan pos penghasilan tertentu
yang diperoleh.
3. Beban segera diakui dalam laporan laba
rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan tidak
memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca
sebagai aset.
4. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi
pada saat timbul kewajiban tanpa adanya
pengakuan aset, seperti apabila timbul
kewajiban akibat garansi produk.
Kinerja keuangan perusahaan dapat
dinilai dan dianalisa dengan menggunakan
suatu analisa keuangan yang disebut analisa

rasio keuangan. Untuk mendapatkan keadaan
tentang perkembangan kinerja perusahaan,
perlu diadakan interprestasi atau analisis
terhadap data keuangan dari perusahaan yang
bersangkutan dan data tersebut tercermin
dalam laporan keuangan.
Laporan keuangan adalah laporan pertangungjawaban manajer atau pemimpin perusahaan atas pengelolaan perusahaan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap perusahaan. Pihak-pihak
yang berkepentingan adalah pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditor (bank atau lembaga
keuangan), maupun pihak yang berkepentingan lainnya. Laporan keuangan pada hakikatnya bersifat umum, dalam arti laporan tersebut ditujukan untuk berbagai pihak yang
mempunyai kepentingan yang berbeda. Laporan keuangan keuangan pada dasarnya
adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat
digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi
dengan pihak yang berkepentingan dengan
kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan (Jumingan, 2011:2).
Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada
saat ini atau dalam suatu periode tertentu.
Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas dilakukan
satu tahun sekali. Di samping itu, dengan
adanya laporan keuangan, dapat diketahui
posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan (Kasmir, 2010:7).
Dalam praktiknya laporan keuangan oleh
perusahaan tidak dibuat secara serampangan,
tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan
aturan atau standar yang berlaku. Hal ini
perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Laporan keuangan tersebut melaporkan kegiatan-kegiatan
perusahaan, seperti kegiatan investasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan operasi, sekaligus mengevaluasi keberhasilan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin
dicapai. Metode penilaian (valuation) dan
pengukuran (measurement) yang mendasari
penyusunan laporan-laporan keuangan, diatur
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dalam PSAK yang disusun oleh IAI (Ikatan
Akuntan Indonesia).
Seperti diketahui bahwa setiap laporan
keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki
tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat
beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Di samping itu, tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan
berbagai pihak yang berkepentingan terhadap
perusahaan. Secara umum laporan keuangan
bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode
tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak maupun secara berkala
sesuai kebutuhan perusahaan. Yang terpenting adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak
dalam maupun luar perusahaan yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan
tersebut. Berikut ini beberapa tujuan penyusunan laporan keuangan (Kasmir, 2010: 10):
1. Memberikan informasi tentang jenis dan
jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan
jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan
jumlah pendapatan yang diperoleh pada
suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva,
pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja
manajemen dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatancatatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya, seperti harga
saham, jumlah saham yang beredar dan
obligasi yang dimiliki perusahaan.
Jadi, dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, akan dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Kemudian, laporan keuangan tidak
hanya sekedar dibaca saja, tetapi juga harus
dimengerti dan dipahami tentang posisi keuangan perusahaan saat ini. Caranya adalah

melakukan analisis keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang lazim digunakan.
Dalam SAK dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang
membuat informasi dalam laporan keuangan
berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu (Maulana,
2012:20):
1) Mudah dipahami
Kualitas penting informasi yang ada dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pemakai
atau penggunanya. Maksudnya adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan
yang cukup mengenai aktivitas ekonomi
dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk
mempelajari informasi dari laporan keuangan yang yang terkandung didalamnya
dengan wajar.
2) Relevan
Informasi harus relevan untuk memenuhi
kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi dari laporan
keuangan di katakan memiliki kualitas
yang relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi
mereka di masa lalu.
3) Keandalan
Informasi dikatakan handal yaitu informasi harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat
diandalkan pemakainya sebagai penyajian
yang tulus dan jujur dari yang seharusnya
disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
4) Dapat Dibandingkan
Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode
untuk mengidentifikasi kecenderungan
(trend) posisi dan kinerja keuangan dari
perusahaan tersebut. Pemakai harus juga
dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi
posisi keuangan, kinerja serta perubahan
posisi keuangan secara relatif agar pemakai betul-betul mengetahui hasil perbandingan dan perubahan laporan keuangan
perusahaan yang dibandingkan tersebut.
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Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, laporan keuangan disusun berdasarkan
berbagai tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan, serta memberikan informasi kepada
berbagai pihak yang sangat berkepentingan
pada perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan tersendiri tergantung sudut pandangnya. Pemakai laporan keuangan
memerlukan informasi yang memadahi untuk
mengevaluasi kekuatan keuangan perusahaan
dan distribusi kepemilikan (pemegang saham) perusahaan. Ada beberapa pengguna
yang berkepentingan dengan laporan keuangan baik internal maupun eksternal, diantaranya adalah (Kasmir, 2010: 19):
1. Pemilik
Pemilik pada saat ini adalah mereka yang
memiliki usaha tersebut atau disebut juga
pemegang saham. Hal ini tercermin dari
saham yang dimiliki oleh masing-masing
pemegang saham. Kepentingan bagi para
pemegang saham terhadap hasil laporan
keuangan adalah:
a. Untuk melihal kondisi dan posisi
perusahaan saat ini.
b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan
manajemen dalam menciptakan laba
dan mengembangkan aset perusahaan.
Dari laporan ini pemilik dapat menilai
kedua hal tersebut apakah ada perubahan atau tidak. Jika perolehan laba perusahaan meningkat, maka pemilik akan
mengetahui berapa dividen yang diterima.
c. Untuk menilai kinerja manajemen atas
target yang telah ditetapkan. Artinya,
penilaian diberikan untuk manajemen
perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau tidak. Kemudian, disusun rencana berikutnya untuk
menentukan langkah-langkah apa saja
yang perlu dilakukan, baik penambahan maupun perbaikan.
2. Manajemen
Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan
yang mereka buat juga memiliki arti
tertentu. Bagi pihak manajemen, laporan

keuangan yang dibuat merupakan cermin
kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan
keuangan bagi manajemen:
a. Dengan laporan keuangan yang dibuat,
manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu
periode, apakah telah mencapai target
dan tujuan yang telah ditetapkan atau
tidak.
b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber
daya yang dimiliki perusahaan yang
ada selama ini.
c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan
yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa datang.
d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke
depan berdasakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, baik dalam hal
perencanaan, pengawasan dan pengendalian sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.
Dalam menilai kinerjanya, pihak manajemen dapat membuat ukuran tersendiri
yang ditentukan sebelumnya. Ukuran tersebut digunakan untuk melihat kinerja
manajemen, seperti berikut ini:
a. Pertumbuhan laba yang diperoleh dalam suatu periode, apakah mencapai
target atau bahkan melebihi target. Jika
mencapai target atau melebihi target,
manajemen dapat dikatakan berhasil.
Namun, jika sebaliknya perolehan laba
tidak mencapai target, manajemen dapat dinyatakan gagal dalam menjalankan misi perusahaan.
b. Pengembangan sumber daya perusahaan seperti pengembangan aset yang
dimiliki, apakah mengalami penambahan atau justru sebaliknya. Dari sudut ini
terlihat kinerja manajemen secara
efisien atau tidak.
c. Pada akhirnya bagi manajemen, laporan keuangan ini juga akan menentukan
kompensasi yang diterima manajemen
berupa bonus atau karir dari pemilik
perusahaan. Sudah merupakan suatu
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kewajiban perusahaan untuk memberikan penghargaan atas jerih payah yang
dilakukan manajemen dalam rangka
mengembangkan perusahaan.
3. Kreditor
Kreditor adalah pihak penyandang dana
bagi perusahaan, artinya pihak pemberi
dana seperti bank atau lembaga keuangan.
Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam
hal memberi pinjaman atau pinjaman yang
telah berjalan sebelumnya. Bagi pihak
kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana atau pinjaman kepada
perusahaan-perusahaan sangat diperlukan.
Kepentingan pihak kreditor antara lain
sebagai berikut:
a. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang
dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman
tersebut, atau disebut juga pembiayaan
macet. Oleh karena itu, pihak kreditor
sebelum memberikan pinjaman kepada
suatu perusahaan, terlebih dahulu melihat kemampuan perusahaan tersebut.
Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan.
b. Pihak kreditor juga perlu memantau
terhadap pembiayaan yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan dalam membayar kewajibannya.
Oleh karena itu, kelayakan usaha yang
akan dibiayai dan besarnya jumlah
pinjaman yang disetujui akan tergambar dari laporan keuangan yang dibuat.
c. Pihak kreditor juga tidak ingin pinjaman yang diberikan justru menjadi beban
perusahaan apabila ternyata kemampuan perusahaan kurang dari yang diperkirakan.
4. Pemerintah
Pemerintah juga memiliki nilai penting
atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada
setiap perusahaan untuk menyusun dan
melaporkan keuangan perusahaan secara
periodik. Arti penting laporan keuangan
bagi pihak pemerintah adalah:

a. Untuk menilai kejujuran perusahaan
dalam melaporkan seluruh keuangan
perusahaan yang sesungguhnya.
b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan
terhadap. Laporan keuangan ini akan menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara secara jujur
dan adil.
c. Lembaga pemerintah lainnya seperti Biro
Pusat Statistik, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja membutuhkan laporan keuangan perusahaan sebagai
pertimbangan dalam membuat perencanaan pemerintah atau pengambilan kebijakan pemerintah.
5. Investor
Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika
suatu perusahaan memerlukan dana untuk
memperluas usaha atau kapasitas usahanya di samping memperoleh pinjaman dari lembaga keuanagn seperti bank dapat
pula diperoleh dari para investor melalui
penjualan saham. Dalam memilih sumber
dana, pihak perusahaan memiliki berbagai
pertimbangan seperti faktor bunga dan
jumlah angsuran ke depan. Namun di sisi
lain, perusahaan juga ingin memberikan
peluang kepemilikan perusahaan kepada
masyarakat atau pihak lainnya.
Bagi investor yang ingin menanamkan
dananya dalam suatu usaha sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu
mempertimbangkan banyak hal secara
matang. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan
perusahaan. Investor akan melihat prospek
usaha saat ini dan di masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan deperoleh (dividen)
serta perkembangan nilai saham ke depan.
Setelah itu, barulah investor dapat
mengambil keputusan untuk membeli
saham perusahaan atau justru sebaliknya..
Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini jenis
data yang digunakan ialah data kualitatif dan
kuantitatif. Data kualitatif yaitu variasi data
yang diberikan oleh sumber yang sifatnya
sangat beragam. Data kualitatif berupa nama
dan bentuk perusahaan, sejarah perusahaan,
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lokasi perusahaan, bidang usaha, dan fasilitas
kerja. Data yang bersifat kuantitatif yaitu
data terstruktur atau berpola sehingga data
yang diperoleh dari responden yang ditanyai
atau yang diamati, diubah menjadi satuan kuantitatif atau angka.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan hasil temuannya yang berasal
dari data-data dari subyek penelitian, yang
diinterpretasikan dalam bentuk narasi argumentatif yang memberikan gambaran secara
umum, sehingga memberikan kesimpulan akhir dari penelitian tersebut yang tepat sesuai
dengan dasar PSAK No. 23 Tahun 2012.
Hasil dan Pembahasan
Pendapatan atas penjualan asphalt hotmix dan beton ready mix diakui oleh perusahaan berdasarkan purchcase order (PO) yang
dikeluarkan oleh PT Duta Satrya Adhi Persada terhadap permintaan pesanan konsumen,
dan kemudian pihak konsumen melakukan
pembayaran sesuai dengan nilai yang tercantum dalam PO. Selanjutnya, salinan PO diberikan kepada pihak produksi untuk dilakukan
pengolahan atas barang yang dipesan.
Mekanisme pengakuan pendapatan
yang diakui oleh perusahaan adalah secara
cash basis, dimana nilai kas dari penjualan
yang masuk diakui sebagai pendapatan meskipun belum terjadi pengiriman barang oleh
pihak perusahaan kepada konsumen.
Pendapatan utama perusahaan yang
diakui oleh perusahaan sebagaimana laporan
keuangan laba rugi perusahaan periode tahun
2015 adalah sebesar Rp 138.559.512.000 dengan rincian dari penjualan produk asphalt
hotmix dan beton ready mix sebesar Rp
135.268.512.000 dan pendapatan jasa sewa
alat sebesar Rp 3.291.000.000.
Pendapatan utama yang diperoleh
perusahaan berdasarkan realisasi pembayaran
yang dilakukan oleh pelanggan atas pemesanan barang yang dikirim oleh pihak perusahaan. Perusahaan memberikan kesempatan
kepada konsumen yang mengajukan pemohonan jangka waktu pembayaran, di mana sebelumnya pihak konsumen melakukan perjanjian kontrak dengan pihak perusahaan tentang penyediaan asphalt hotmix atau beton
ready mix, dengan menunjukkan Surat Perin-

tah Kerja pada proyek yang sedang dikerjakan. Biasanya perusahaan memberikan jangka waktu antara 1 hingga 2 bulan, setelah pengiriman barang, karena mekanisme pembayaran yang diterima oleh konsumen dari
proyek pengerjaan jalan yang dikerjakan
yaitu sistem termin.
Pencatatan beban pada perusahaan
mencakup semua kerugian maupun beban
yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan. Beban operasional adalah beban
yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan operasi. Selanjutnya biaya beban
operasional tidak langsung mencapai Rp
8.872.345.650 selama periode tahun 2015.
Penilaian pendapatan yang dilakukan
oleh perusahaan berdasarkan metode cash
basis, di mana nilai sebuah pendapatan perusahaan diakui berdasarkan nilai tunai dari
penjualan produk atau pendapatan jasa sewa
alat berat yang masuk ke kas perusahaan.
Untuk penilaian beban dilakukan dengan metode cash basis, ketika nilai tersebut sudah
dikeluarkan dari nilai kas perusahaan.
Nilai pendapatan dari penjualan dilakukan pengakuan setelah konsumen membayar
berdasarkan nilai PO yang dikeluarkan oleh
perusahaan, meskipun barang yang di minta
oleh konsumen masih dalam proses pengerjaan. Sementara bagi konsumen yang melakukan pembelian berdasarkan kontrak, nilai
pendapatan yang diakui setelah dilakukan
pembayaran berdasarkan perjanjian, meskipun barang sudah dikirim dan digunakan
oleh konsumen dalam proyek yang
dijalankan.
Untuk nilai beban operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan diakui ketika nilai
sudah dikeluarkan dan direalisasikan penggunaanya oleh perusahaan. Nilai beban tersebut
dibuktikan penggunaannya dengan adanya
rincian pengeluaran.
Pelaporan pendapatan dan beban dalam
laporan keuangan neraca dan laba rugi yang
disajikan oleh perusahaan yaitu nilai aktiva
dalam neraca periode tahun 2015 yaitu Rp
159.109.489.523 sedangkan nilai laba yang
diperoleh dalam laporan laba rugi periode
2015 yang disajikan adalah sebesar Rp
36.371.270.556.
Pada laporan keuangan neraca, nilai
aktiva pada ditahun 2015 adalah sebesar Rp
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159.109.489.523. Sementara dalam laporan
keuangan laba rugi, laba yang di peroleh di
tahun 2015 laba sebesar Rp 36.371.270.556.
Total pendapatan dari penjualan dan pendapatan sewa di tahun 2015 sebesar Rp
138.559.512.000. Sementara untuk biaya
atau beban yang dikeluarkan di tahun 2015
sebesar Rp 8.872.345.650.
Dalam pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No. 23 Revisi tahun 2012 tentang akuntansi pendapatan yang meliputi
pengakuan dan pengukuran pendapatan dari
sebuah peristiwa ekonomi sebagai sumber
utama dan sumber sampingan pendapatan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu kecermatan dalam menganalisa pendapatan yang
seharusnya diakui oleh perusahaan. Jika dalam menentukan pendapatan terdapat kekeliruan maka akan mengakibatkan salah dalam
pengambilan keputusan.
Pengakuan pendapatan pada umumnya
ada dua jenis metode akuntansi pengakuan
pendapatan yaitu metode accrual basis dan
metode cash basis. Dalam metode accrual
basis pendapatan dan keuntungan diakui pada saat terjadinya pendapatan. Sementara
metode cash basis, pendapatan dan keuntungan diakui pada saat kas diterima.
Berdasarkan uraian di atas, mekanisme
pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh
perusahaan belum sepenuhnya benar. Untuk
pendapatan yang diperoleh berdasarkan pembayaran konsumen atas PO yang dikeluarkan
oleh perusahaan dalam proses penjualan asphalt hotmix dan beton ready mix dengan
metode cash basis sudah benar, namun untuk
pembelian oleh konsumen dengan pembayaran secara berjangka waktu berdasarkan perjanjian kontrak dengan pembayaran termin
yang diterima oleh konsumen dengan menggunakan pengakuan metode cash basis tidak
tepat, karena nilai barang yang dikeluarkan
oleh perusahaan kepada konsumen seharusnya sudah diakui sebagai pendapatan meskipun belum direalisasikan dalam pembayaran.
Metode pengakuan pendapatan yang sesuai
dengan pembayaran berjangka waktu adalah
acrual basis, dimana ketika sebuah produk
sudah dikeluarkan atas permintaan konsumen, harus di akui sebagai pendapatan meskipun pihak konsumen belum melakukan

pembayaran. Nilai tersebut seharusnya menjadi nilai piutang bagi konsumen.
Berdasarkan konsumen yang mengajukan pembayaran berjangka melebihi per 31
Desember 2015 terdapat dua perusahaan
yang belum melunasi karena pembayaran
atas barang asphalt hotmix dan beton ready
mix diantaranya CV Antara Manunggal Jaya
Kontraktor dengan tagihan sebesar Rp
374.674.000 untuk asphalt hotmix dan sebesar Rp 277.384.000 untuk beton ready mix.
CV Abha Pazindo dengan sisa tagihan untuk
asphalt hotmix sebesar Rp 184.273.000 dan
beton ready mix sisa tagihan sebesar Rp
172.030.000. Nilai tagihan dari dua perusahaan tersebut berdasarkan kontrak perjanjian
akan dilakukan pembayaran pada termin ketiga bulan Januari 2016. Pengakuan pendapatan yang seharusnya berdasarkan kasus tersebut, seharusnya perusahaan mengakui sebagai pendapatan berdasarkan metode acrual
basis, dengan memasukan pendapatan tersebut di atas dengan jumlah total pendapatan
sebesar Rp 1.008.361.000 sebagai piutang
usaha di bulan Desember 2015. Berikut adalah rincian pendapatan bulan Desember 2015
yang seharusnya diakui oleh PT Duta Satrya
Adhi Persada:
Dengan demikian, nilai pendapatan
dari penjualan produk yang seharusnya di
akui oleh PT Duta Satrya Adhi Persada untuk
periode tahun 2015 adalah sebesar Rp
136.276.873.000.
Berdasarkan PSAK No. 23 Revisi tahun 2012, akuntansi pengakuan pendapatan
merupakan jumlah pendapatan yang relatif
timbul dari suatu transaksi oleh persetujuan
antara perusahaan dan pembeli atau pemakai
aktiva tersebut, maka pendapatan yang diakui
oleh perusahaan dari penjualan dan pendapatan jasa sewa seharusnya sebesar Rp
139.567.873.000 untuk periode tahun 2015.
Sementara untuk pengakuan beban di
mana terdapat beban langsung berkaitan dengan produksi dan beban tidak langsung oleh
menurut PSAK No. 23 Revisi tahun 2012
sudah sesuai.
Penilaian pendapatan yang seharusnya
menggunakan cash basis untuk konsumen
yang langsung melakukan pembayaran berdasarkan nilai PO yang diberikan perusahaan
kepada konsumen. Sementara untuk konsu-
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men yang menghendaki jangka waktu pembayaran, harus dilakukan berdasarkan perjanjian kontrak yang disesuaikan dengan pelaksanaan proyek pengerjaan jalan, di mana
untuk pengakuan pendapatan menggunakan
metode acrual basis dimana nilai pendapatan
diakui perusahaan berdasarkan nilai penjualan kepada konsumen, meskipun nilai tersebut
belum dilakukan pembayaran tunai oleh konsumen. Sementara untuk penilaian terhadap
beban dengan metode cash basis, karena perencanaan nilai beban operasional perusahaan didasarkan pada realisasi pembayaran beban yang dikeluarkan
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, nilai aktiva perusahaan setelah dilakukan revisi menurut PSAK No. 23 Revisi
Tahun 2012 sebesar Rp 160.117.850.523, Sementara itu, menurut perusahaan nilai aktiva
lebih kecil yaitu sebesar Rp 159.109.489.523.
Perbedaan nilai ini diakibatkan oleh nilai
laba yang diperoleh berdasarkan PSAK No.
23 Revisi Tahun 2012 lebih besar nilai
pendapatan yang diakui dibandingkan dengan nilai pendapatan yang diakui oleh perusahaan.
Di samping itu, nilai piutang usaha
yang menurut perusahaan adalah sebesar Rp
14.432.166.053 yang mana jika dibandingkan
dengan menurut PSAK No. 23 Revisi Tahun
2012, ternyata lebih kecil. Menurut PSAK
No. 23 Revisi Tahun 2012 nilai piutang sebesar Rp 15.440.527.053. Hal ini menunjukkan
bahwa nilai pendapatan yang diakui berdasarkan PSAK No 23 Revisi Tahun 2012 jauh
lebih besar jika dibandingkan dengan nilai
pendapatan yang diakui oleh perusahaan.
Nilai selisih pendapatan yang seharusnya diakui oleh perusahaan dan belum dilakukan
pembayaran oleh perusahaan kontraktor adalah sebesar Rp 1.008.361.000 yang diakui
sebagai pendapatan dengan memasukkan nilai pendapatan tersebut sebagai piutang di laporan keuangan neraca periode tahun 2015.
Pengakuan dan pengukuran pendapatan berdasarkan PSAK No.23 Revisi Tahun
2012 bahwa suatu perusahaan dapat membuat estimasi yang handal terhadap pendapatan
yang akan diterima setelah perusahaan mencapai persetujuan dengan pihak lain. Di samping itu pengakuan pendapatan dilakukan
berdasarkan jumlah uang yang akan diterima

atau pendapatan diukur dengan nilai wajar
yang diterima atau yang akan diterima
perusahaan.
Impilikasi ke depan bagi perusahaan
PT Duta Satrya Adhi Persada, dalam melakukan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan yang diperoleh, berdasarkan PSAK
No. 23 Revisi Tahun 2012 hendaknya:
1. Pengakuan
Dalam pengakuan pendapatan menggunakan dua metode pengakuan pendapatan
sekaligus, di mana pengakuan pendapatan
secara cash basis dilakukan untuk pengakuan pendapatan yang diperoleh berdasarkan pembayaran konsumen atas PO
yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam
proses penjualan asphalt hotmix dan beton
ready mix. Sementara itu, metode accrual
basis ditujukan untuk pengakuan pendapatan dengan pembayaran berjangka waktu di mana ketika sebuah produk sudah dikeluarkan atas permintaan konsumen, harus diakui sebagai pendapatan meskipun
pihak konsumen belum melakukan pembayaran. Nilai tersebut seharusnya menjadi nilai piutang bagi konsumen hingga
waktu konsumen melunasi tunggakan piutang atas barang yang di belinya.
2. Penilaian
Penilaian pendapatan PT Duta Satrya
Adhi Persada yang seharusnya menggunakan cash basis untuk konsumen yang
langsung melakukan pembayaran berdasarkan nilai PO yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Penilaian secara
acrual basis di mana nilai pendapatan diakui perusahaan berdasarkan nilai penjualan kepada konsumen, meskipun nilai tersebut belum dilakukan pembayaran tunai
oleh konsumen. Sementara itu, penilaian
terhadap beban dengan metode cash basis,
karena perencanaan nilai beban operasional perusahaan didasarkan pada realisasi
pembayaran beban yang dikeluarkan.
3. Pelaporan
Pengakuan pendapatan yang salah akan
mempengaruhi nilai laba dalam pelaporan
laba rugi, sehingga secara otomatis akan
mempengaruhi juga dalam laporan neraca.
Pengakuan pendapatan dengan metode
cash basis akan memberikan nilai riil
yang sudah diterima oleh perusahaan ber-
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dasarkan nlai tunai yang masuk dalam kas
perusahaan. Sementara itu, pengakuan
pendapatan berdasarkan metode accrual
basis akan mempengaruhi nilai piutang
dalam laporan laba rugi dan laporan nearca, di mana nilai piutang dalam laporan
neraca menjadi meningkat.
Kesimpulan
Dari hasil penelitian maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut
1. Pengakuan pendapatan pada PT Duta
Satrya Adhi Persada yang saat ini berjalan
a. Pengakuan
Pendapatan utama perusahaan yang diakui oleh perusahaan berdasarkan cash
basis sebagaimana laporan keuangan
laba rugi perusahaan periode tahun
2015 sebesar Rp 138.559.512.000 dengan rincian dari penjualan produk asphalt hotmix dan beton ready mix sebesar Rp 135.268.512.000 dan pendapatan jasa sewa alat adalah sebesar Rp
3.291.000.000. Pendapatan utama yang
diperoleh perusahaan berdasarkan realisasi pembayaran yang dilakukan oleh
pelanggan atas pemesanan barang yang
dikirim oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, biaya beban operasiosal tidak
langsung mencapai Rp 8.872.345.650
selama periode tahun 2015.
b. Penilaian
Penilaian pendapatan yang dilakukan
oleh perusahaan berdasarkan metode
cash basis, di mana nilai pendapatan
dari penjualan dilakukan pengakuan
setelah konsumen membayar berdasarkan nilai PO yang dikeluarkan oleh
perusahaan, meskipun barang yang di
minta oleh konsumen masih dalam proses pengerjaan, sementara bagi konsumen yang melakukan pembelian berdasarkan kontrak, nilai pendapatan yang
diakui setelah dilakukan pembayaran
berdasarkan perjanjian, meskipun barang sudah dikirim dan digunakan oleh
konsumen dalam proyek yang dijalankan
c. Pelaporan
Pelaporan pendapatan dan beban dalam
laporan keuangan neraca dan laba rugi
yang disajikan oleh perusahaan mene-

rangkan bahwa, nilai aktiva dalam neraca periode tahun 2015 sebesar Rp
159.109.489.523, sedangkan nilai laba
yang diperoleh dalam laporan laba rugi
periode 2015 yang disajikan adalah
sebesar Rp 36.371.270.556.
2. Pengakuan pendapatan pada PT. Duta
Satrya Adhi Persada sesuai dengan PSAK
No 23 Revisi Tahun 2012
a. Pengakuan
Pengakuan pendapatan yang diperoleh
berdasarkan pembayaran konsumen
atas PO yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses penjualan asphalt
hotmix dan beton ready mix dengan
metode cash basis. Pendapatan dengan
pembayaran berjangka waktu adalah di
akui dengan metode acrual basis, di
mana ketika sebuah produk sudah dikeluarkan atas permintaan konsumen, harus diakui sebagai pendapatan meskipun pihak konsumen belum melakukan
pembayaran.
b. Penilaian
Penilaian pendapatan perusahaan yang
menggunakan cash basis untuk konsumen yang langsung melakukan pembayaran berdasarkan nilai PO. Sementara
untuk konsumen dengan jangka waktu
pembayaran, penilaian pendapatan
menggunakan metode acrual basis di
mana nilai pendapatan diakui perusahaan berdasarkan nilai penjualan kepada
konsumen. Sementara itu, untuk penilaian terhadap beban dengan metode
cash basis, karena perencanaan nilai
beban operasional perusahaan didasarkan pada realisasi pembayaran beban
yang dikeluarkan.
c. Pelaporan
Pelaporan berdasarkan PSAK No. 23
Revisi Tahun 2012 diperoleh laba
sebesar Rp 37.379.631.556, sedangkan
menurut perusahaan nilai laba sebesar
Rp 36.371.270.556. Dari laporan keuangan neraca menurut PSAK No. 23
Revisi tahun 2012 nilai aktiva sebesar
Rp 160.117.850.523, sedangkan menurut perusahaan nilai aktiva yaitu sebesar Rp 159.109.489.523. Di samping
itu, nilai piutang usaha menurut perusa-
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haan sebesar Rp 14.432.166.053, sedangkan menurut PSAK No. 23 Revisi
Tahun 2012, adalah sebesar Rp
15.440.527.053.
Saran yang dapat diberikan oleh
penulis adalah sebagai berikut:
1. Dalam pengakuan pendapatan, hendaknya
PT Duta Satrya Adhi Persada menggunakan metode acrual basis, setelah dilakukan pengiriman barang, meskipun belum
terjadi pembayaran.
2. Pengakuan pendapatan secara cash basis
tetap digunakan terutama untuk konsumen
yang melakukan pembayaran berdasarkan
nilai PO yang dikeluarkan oleh perusahaan.
DAFTAR PUSTAKA
Belkoui Ahmed. 2011, Accounting Theory
Teori Akuntansi, Buku dua, Salemba
Empat, Jakarta.
Charles T Horngren, 2011, Akuntansi Biaya,
Edisi 11, PT Macanan Jaya Cemerlang,
Jakarta.
Dewi Qurniati, 2011, “Analisis Pengakuan
Pendapatan dan Beban Jasa Konstruksi pada CV. Rizky Utama Palembang”,
Fakultas Ekonomi, Universitas Sam
Ratulangi, Manado.
Elisabeth Caroline Pawan, 2013, “Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan dan

Pelaporan Pendapatan Berdasarkan
PSAK No. 23 pada PT Pegadaian
(Persero), Fakultas Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, Manado
Hendriksen Eldon S, 2010, Teori Akuntansi,
Edisi Keempat, Jilid I, Erlangga,
Jakarta.
IAI, 2012, Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan, Revisi, Salemba Empat,
Jakarta.
Kieso Donald E., Jerry J. Weygandt, dan
Teery D. Warfield, 2011. Intermediate
Accounting, Edisi 12, Erlangga, Jakarta.
Kusnadi, 2011, Teori Akuntansi, Universitas
Brawijaya, Malang.
Soemarso S.R., 2010. Akuntansi Suatu Pengantar, Salemba Empat, Jakarta.
Skousen Fred, Earl K.. Stice, dan James D.
Stice. 2010, Akuntansi Keuangan, Buku 1, Edisi 16, Salemba Empat, Jakarta.
Sugiri Slamet dan Bogat Agus Riyono, 2012,
Intermediete Accounting, Edisi Keenam, Cetakan Kesatu, UPP AMP
YKPN, Yogyakarta.
Valen Abraham Lumingkewas, 2013, “Pengakuan Pendapatan dan Beban atas
Laporan Keuangan pada PT Bank
Sulut, Fakultas Ekonomi, Universitas
Sam Ratulangi, Manado

