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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia sebagai negara berkembang berusaha untuk terus menggalakkan 

pembangunan sarana dan prasarana di berbagai daerah dalam rangka memajukan 

perekonomian negara. Tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, pembangunan juga 

terus dilakukan di berbagai daerah pelosok Indonesia. Semakin maraknya pembangunan 

di berbagai daerah di Indonesia meningkatkan kebutuhan akan jasa dari perusahaan 

konstruksi.  

Menurut UU No. 18 Tahun 1999, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi 

perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaaan pekerjaan konstruksi, dan 

layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah 

keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta 

pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata 

lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan 

atau bentuk fisik lain. 

Pada umumnya pekerjaan konstruksi dilakukan untuk melaksanakan perintah 

pengguna jasa konstruksi, ataupun untuk kepentingan sendiri. Pelaksanaannya 

melibatkan suatu kontrak yang bernama kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah 

suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu asset atau suatu 

kombinasi asset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal 

EVALUASI PENERAPAN..., Gita Kumala, Ak.-IBS, 2011



2 
 

rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok. Menurut PSAK 

No. 34, kontrak konstruksi meliputi: 

1. Kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi asset, 

umpamanya, pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. 

2. Kontrak untuk penghancuran atau restorasi asset dan restorasi lingkungan setelah 

penghancuran asset. 

Kontrak konstruksi dapat berisi klausul mengenai biaya dan pendapatan kontrak. 

Pendapatan dan biaya kontrak inilah yang nanti akan membentuk laba di dalam laporan 

keuangan perusahaan konstruksi, akibatnya pengakuan pendapatan dan biaya pada 

perusahaan konstruksi menjadi hal yang krusial. 

Metode pengakuan pendapatan dan biaya yang diterapkan oleh perusahaan 

memegang peranan penting karena dapat berpengaruh secara langsung pada laba rugi 

perusahaan. Ada dua metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mengakui 

pendapatan dan biaya pada perusahaan jasa konstruksi, yaitu Metode Kontrak Selesai 

(completed-contract method) dan Metode Cost Recovery (cost recovery method). Metode 

cost recovery mengakui revenue (pendapatan) dan laba kotor pada saat kontrak selesai. 

Sedangkan, untuk metode persentase penyelesaian, pendapatan dan laba kotor diakui 

berdasarkan persentase kemajuan pekerjaan. Perbedaan metode pengakuan pendapatan 

tersebut adalah pada waktu pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Hal ini dapat 

mempengaruhi jumlah laba yang dilaporkan selama tahun berjalan ketika kontrak masih 

dilaksanakan atau kontrak belum selesai. 

Metode pengakuan pendapatan dan biaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 

dapat berbeda-beda tergantung pada berapa lama waktu pekerjaan yang disebutkan 
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dalam kontrak konstruksi. Pengakuan pendapatan dan biaya untuk pekerjaan yang jangka 

waktunya pendek atau singkat tentu berbeda dengan pengakuan pendapatan dan biaya 

yang diterapkan untuk pekerjaan yang berjangka waktu panjang. Hal ini dikarenakan 

tanggal saat pekerjaan kontrak mulai dilakukan biasanya jatuh pada periode yang 

berlainan dengan saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan. 

Pengakuan pendapatan dan biaya kontrak konstruksi diatur dalam PSAK No. 34 

Tahun 2009. Pengaturan mengenai kontrak konstruksi dalam PSAK No. 34 meliputi 

penyatuan dan segmentasi kontrak konstruksi, jenis pendapatan dan biaya kontrak, 

pengakuan serta pengungkapan pendapatan dan biaya kontrak. Menurut PSAK No. 34 

Tahun 2009, bila hasil (outcome) kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, 

pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi, 

harus diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap 

penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal neraca (percentage-of-completion).  

PT. Trikarsa Bahtera Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

usaha jasa konstruksi terutama dalam sub bidang mekanikal dan elektrikal. Selama ini 

PT. Trikarsa Bahtera Abadi menerapkan metode yang berbeda dalam mengakui 

pendapatan dan biaya kontrak konstruksinya. Hal ini berpengaruh langsung dalam 

perhitungan jumlah profit yang dihasilkan oleh PT. Trikarsa Bahtera Abadi, sehingga 

penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh PT. 

Trikarsa Bahtera Abadi untuk mengakui pendapatan serta biaya kontrak konstruksinya.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

dengan pengakuan pendapatan dan biaya kontrak konstruksi mengingat pentingnya 

alokasi pendapatan dan biaya serta pengaruhnya pada laba perusahaan, sehingga penulis 

mengambil judul penelitian sesuai dengan topik yang akan diteliti, yaitu “Evaluasi 
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Penerapan PSAK No. 34 mengenai Pengakuan Pendapatan Kontrak Konstruksi pada 

Perusahaan Konstruksi” (Studi Kasus Pada PT. Trikarsa Bahtera Abadi). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

a. Penerapan metode pengakuan pendapatan kontrak konstruksi yang dilakukan oleh 

perusahaan belum sesuai dengan PSAK No. 34. 

b. Perlakuan akuntansi kontrak konstruksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

mengakui pendapatan kontrak konstruksinya belum sesuai dengan PSAK No. 34. 

c. Adanya perbedaan jumlah pengakuan pendapatan dan biaya kontrak konstruksi 

perusahaan akibat dari adanya perbedaan penerapan pengakuan pendapatan 

kontrak konstruksi perusahaan dengan PSAK No. 34. 

 

1.3 Perumusan Masalah  

Dengan melihat latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode pengakuan pendapatan kontrak konstruksi yang 

dilakukan oleh perusahaan ? 

2. Apakah penerapan pengakuan pendapatan kontrak konstruksi perusahaan telah 

sesuai dengan PSAK No. 34? 

3. Bagaimana pengaruh perbedaan penerapan pengakuan pendapatan dan biaya 

kontrak konstruksi perusahaan dengan PSAK No. 34 terhadap laporan keuangan 

perusahaan? 
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1.4 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini, penulis menentukan ruang lingkup yang diteliti agar 

penelitian tidak melebar atau menyempit. Penelitian terbatas hanya kepada perjanjian 

kontrak jangka panjang yang dilakukan oleh PT. Trikarsa Bahtera Abadi dengan salah 

satu perusahaan dalam sebuah kontrak kontruksi. Metode akuntansi yang diteliti terbatas 

pada metode akuntansi pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang 

yang dilakukan oleh PT. Trikarsa Bahtera Abadi. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan metode pengakuan pendapatan kontrak konstruksi 

yang dilakukan oleh perusahaan.  

2. Untuk mengetahui penerapan pengakuan pendapatan kontrak konstruksi yang 

sesuai dengan PSAK No. 34. 

3. Untuk mengetahui akibat dari perbedaan penerapan pengakuan pendapatan dan 

biaya kontrak konstruksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan PSAK No. 34. 

1.6  Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini selain bermanfaat bagi penulis dan pihak yang terkait 

juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain. Manfaat yang 

diharapkan antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 
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Melalui penelitian ini, penulis mempunyai kesempatan untuk 

mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh penulis selama kuliah dengan 

praktek pelaksanaannya. 

2. Bagi Perusahaan 

Agar dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan sehubungan dengan metode 

pengakuan pendapatan dan biaya kontrak konstruksi yang digunakan perusahaan. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan referensi untuk penulisan ilmiah mengenai metode pengakuan 

pendapatan dan biaya kontrak konstruksi pada perusahaan jasa konstruksi. 

1.7  Sistematika Penelitian 

 Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah :  

Bab I : Pendahuluan  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi permasalahan, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan.  

Bab II: Landasan Teori  

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian dan hasil-

hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya 

mengenai pengakuan pendapatan kontrak konstruksi yang menjadi bahan 

perbandingan dan pertimbangan bagi penelitian ini serta kerangka pemikiran dari 

penelitian ini. 
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Bab III : Metode Penelitian  

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan penulis dalam 

melakukan penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data. 

Bab IV: Analisa dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan perusahaan, 

struktur organisasi dan uraian organisasi, metode pengakuan pendapatan dan 

biaya kontrak konstruksi pada PT. X, serta menjelaskan mengenai evaluasi – 

evaluasi tentang penerapan pengakuan pendapatan kontrak konstruksi PT. X dan 

PSAK No. 34. 

Bab V: Kesimpulan dan Saran  

Bab ini memuat kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan penulis serta saran 

yang diperuntukkan bagi perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Karakteristik Jasa Konstruksi 

Pengertian dasar Jasa Konstruksi menurut UU No. 18 Tahun 1999 adalah layanan 

jasa yang berupa: 

1. Konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi,  

2. Layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan  

3. Layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.  

Menurut UU No. 18 Tahun 1999, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau 

sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang 

mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan 

masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk 

fisik lain. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 pasal 1, pengertian Jasa 

Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan 

jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan 

pekerjaan konstruksi.  

Menurut Saptono (2009), pengertian perencanaan konstruksi, pelaksanaan 

konstruksi dan pengawasan konstruksi yang terdapat dalam pengertian Jasa Konstruksi 

di atas adalah sebagai berikut: 
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a. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau 

Badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa 

konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen 

perencanaan bangunan fisik lain. 

b. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau 

Badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa 

konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk 

mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau 

bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi 

yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan 

perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement 

and construction) serta model penggabungan perencanaan dan 

pembangunan (design and build). 

c. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang Pribadi atau 

Badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa 

konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 

2.1.1 Jenis Usaha Konstruksi 

Jenis usaha jasa konstruksi ada tiga, seperti yang terdapat dalam pengertian jasa 

konstruksi di dalam UU No. 18 Tahun 1999, yaitu: 

1. Usaha perencanaan konstruksi. 

Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam 

pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari 
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kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen 

kerja konstruksi. 

2. Usaha pelaksanaan konstruksi. 

Jenis usaha ini memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi 

yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari 

penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi. 

3. Usaha pengawasan konstruksi. 

Usaha pengawasan konstruksi menawarkan layanan jasa pengawasan keseluruhan 

maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan 

lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir konstruksi. 

Dalam suatu  pekerjaan konstruksi biasanya melibatkan dua pihak atau lebih yang 

disebut pengguna jasa dan penyedia jasa. Menurut UU No. 18 Tahun 1999, Pengguna 

Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik 

pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi; sementara Penyedia Jasa 

adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan 

jasa konstruksi.  

Menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000, pemilihan Penyedia Jasa 

yang meliputi perencana kontruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi oleh 

pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, 

pemilihan langsung, atau penunjukan langsung. 
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Tabel 2.1 Jenis Usaha dan Lingkup Layanan Jasa Konstruksi 

Sumber: Prianto (2009) 

Menurut Prianthara (2010), Perusahaan Konstruksi merupakan sebuah 

perusahaan jasa. Jasa yang dijual kepada pengguna berupa pengerjaan bangunan, jalan 

raya, saluran irigasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Jasa yang diberikan biasanya 

sesuai dengan keinginan pengguna.  

 

 

Jenis Usaha Lingkup Layanan 

1. Jasa perencanaan - Survei; 

- Perencanaan umum, studi makro, dan studi 

mikro; 

- Studi kelayakan proyek, industri, dan produksi; 

- Perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan; 

- Penelitian. 

2. Jasa pelaksanaan  

3. Jasa pengawasan - Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; 

- Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan 

waktu dalam proses pekerjaan dan hasil 

pekerjaan konstruksi. 

4. Jasa terintegrasi - Rancang bangun; 

- Perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan 

terima jadi; 

- Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi. 
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2.1.2 Kontrak Konstruksi 

Menurut PSAK No. 34 Tahun 2009 (IAI, 2009), Kontrak Konstruksi adalah suatu 

kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu 

kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal 

rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok. Berikut adalah 

penjelasan mengenai dua jenis kontrak konstruksi tersebut: 

1. Kontrak Harga Tetap adalah suatu kontrak konstruksi dengan syarat bahwa 

kontraktor telah menyetujui nilai kontrak yang telah ditentukan, atau tarif tetap 

yang telah ditentukan per unit output, yang dalam beberapa hal tunduk pada 

ketentuan-ketentuan kenaikan. 

2. Kontrak Biaya Plus adalah kontrak konstruksi di mana kontraktor mendapatkan 

penggantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, 

ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. 

Suatu kontrak konstruksi juga dapat memiliki gabungan sifat kontrak harga tetap 

dan kontrak biaya-plus, misalnya kontrak biaya-plus dengan nilai maksimum yang telah 

disetujui. 

Menurut PSAK No. 34 Tahun 2009 (IAI, 2009), kontrak konstruksi meliputi: 

a) Kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset, 

umpamanya, pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek; 

b) Kontrak untuk pengancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah 

penghancuran aset. 
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Menurut UU No. 18 Tahun 1999 (IAI, 2009), isi dari kontrak konstruksi 

sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai: 

a. Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak. 

b. Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup 

kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan. 

c. Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan,yang memuat tentang jangka waktu 

pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia 

jasa. 

d. Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi 

tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. 

e. Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil 

pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang 

diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan 

jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi. 

f. Cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa 

dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi. 

g. Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah 

satu pihak tidak melaksanakan kewajibansebagaimana diperjanjikan. 

h. Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian 

perselisihan akibat ketidaksepakatan. 

i. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tantang pemutusan 

kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban 

salah satu pihak. 
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j. Keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentang kejadian 

yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan 

kerugian bagi salah satu pihak. 

k. Kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa 

dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan. 

l. Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak 

dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial. 

m. Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan 

ketentuan tentang lingkungan. 

2.2 Pendapatan dan Biaya Kontrak Konstruksi 

2.2.1 Pendapatan  

Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai Pendapatan: 

Menurut PSAK No. 23 Tahun 2009 (IAI, 2009) yang dimaksud dengan 

Pendapatan adalah arus masuk dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas 

perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan 

ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.  

Menurut Schroeder, Clark dan Cathey (2009), FASB mendefinisikan pendapatan 

sebagai ―arus masuk aktiva dan/atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau 

produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang 

membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama satu periode‖.  

Berdasarkan PSAK No. 23 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa ada tiga tipe 

transaksi yang menghasilkan pendapatan: 
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1. Penjualan barang – meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan 

barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli 

pengecer atau tanah dan properti lain yang dibeli untuk dijual kembali; 

2. Penjualan jasa – biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual 

telah disepakati untuk dilaksanakan selama periode waktu yang disepakati oleh 

perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu atau lebih dari satu 

periode; dan 

3. Penggunaan aset perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, 

royalti, dan dividen – (a) bunga—pembebanan untuk penggunaan kas, setara kas, 

atau jumlah terutang kepada perusahaan; (b) royalti—pembebanan untuk 

penggunaan aset jangka panjang perusahaan, misalnya paten, merk dagang, hak 

cipta, dan peranti lunak komputer; dan (c) dividen—distribusi laba kepada 

pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal 

tertentu. 

2.2.2 Pendapatan Kontrak Konstruksi 

Pendapatan kontrak seperti yang diatur dalam PSAK No. 34 Tahun 2009 (IAI, 

2009) terdiri atas:  

(a) Nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak; dan 

(b) Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif dengan 

syarat: 

(i) sepanjang hal tersebut memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan; 

dan 

(ii) dapat diukur secara andal. 
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Menurut PSAK No. 34 Tahun 2009 (IAI, 2009), Pendapatan diukur berdasarkan 

nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Nilai wajar adalah suatu 

jumlah, untuk itu suatu aset mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara 

pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm’s length 

transaction). 

 Menurut PSAK No. 34 Tahun 2009 (IAI, 2009), pengukuran pendapatan kontrak 

dipengaruhi oleh bermacam-macam ketidak pastian yang bergantung pada hasil dari 

peristiwa di masa depan. Estimasi yang ada sering kali harus direvisi sesuai dengan 

realisasi dan hilangnya ketidakpastian. Oleh karena itu, jumlah pendapatan kontrak dapat 

meningkat atau menurun dari suatu periode ke periode berikutnya. Contohnya: 

(a) Suatu kontraktor dan suatu pemberi kerja mungkin menyetujui penyimpangan 

atau klaim yang meningkatkan atau menurunkan pendapatan kontrak pada 

periode setelah periode di mana kontrak pertama kali disetujui. 

(b) Nilai pendapatan yang disetujui dalam kontrak dengan nilai tetap dapat 

meningkat karena ketentuan-ketentuan kenaikan biaya. 

(c) Nilai pendapatan kontrak menurun karena denda yang timbul akibat 

keterlambatan kontraktor dalam penyelesaian kontrak. 

(d) Bila dalam kontrak harga tetap terdapat harga tetap per unit output, pendapatan 

kontrak dapat meningkat bila jumlah unit meningkat. 

Menurut PSAK No. 34 Tahun 2009 (IAI, 2009) yang dimaksud dengan 

Penyimpangan adalah suatu instruksi yang diberikan pemberi kerja mengenai perubahan 

dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Suatu 

Penyimpangan dapat menimbulkan peningkatan atau penurunan dalam pendapatan 

kontrak. Contoh penyimpangan adalah perubahan-perubahan dalam spesifikasi atau 
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rancangan aset atau perubahan lamanya kontrak. Suatu Penyimpangan dimasukkan ke 

dalam pendapatan kontrak, jika besar kemungkinan pemberi kerja akan menyetujui 

penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut; dan 

jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. 

Berdasarkan PSAK No. 34 Tahun 2009 (IAI, 2009), Klaim adalah jumlah yang 

diminta kontraktor kepada pemberi kerja atau pihak lain sebagai penggantian untuk 

biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Klaim dapat timbul, umpamanya, 

dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau 

rancangan, dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Pengukuran 

jumlah pendapatan yang timbul dari klaim mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi 

dan sering kali bergantung pada hasil negosiasi. Klaim dimasukkan ke dalam pendapatan 

kontrak jika: 

(a) Negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga besar kemungkinan pemberi 

kerja akan menerima klaim tersebut. 

(b) Nilai klaim yang besar kemungkinannya akan disetujui oleh pemberi kerja dapat 

diukur secara andal. 

Berdasarkan PSAK No. 34 Tahun 2009 (IAI, 2009) selain penyimpangan 

pekerjaan kontrak dan klaim yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan kontrak, ada 

juga yang dinamakan pembayaran insentif. Pembayaran insentif adalah jumlah tambahan 

yang dibayarkan kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah 

dispesifikasikan telah terpenuhi atau dilampaui. Pembayaran insentif akan dimasukkan 

ke dalam pendapatan kontrak jika: 
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(a) Kontrak tersebut cukup aman sehingga besar kemungkinan pemberi kerja 

memenuhi tuntutan klaim. 

(b) Jumlah klaim yang kemungkinan besar dapat disetujui pemberi kerja dapat diukur 

secara andal. 

2.2.3 Biaya  

Dalam akuntansi, yang dimaksud dengan biaya adalah aliran sumber daya yang 

dihitung dalam satuan moneter yang dikeluarkan untuk membeli atau membayar 

persediaan, jasa, tenaga kerja, produk, peralatan, dan barang lainnya yang digunakan 

untuk keperluan bisnis atau kepentingan lainnya, seperti yang dilansir oleh Wikipedia. 

Menurut Nurani (2010) ada empat unsur pokok dalam Biaya, yaitu: 

a. Biaya merupakan suatu pengorbanan sumber daya ekonomis, 

b. Sumber ekonomi yang dikorbankan tersebut harus dapat diukur dengan satuan 

uang, 

c. Merupakan peristiwa yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi 

pengorbanan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. 

2.2.4 Biaya Kontrak Konstruksi 

 Menurut PSAK No. 34 Tahun 2009 (IAI, 2009), biaya suatu kontrak konstruksi 

terdiri atas: 

a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu; 

b) Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak pada umumnya dan dapat 

dialokasikan ke kontrak tersebut; dan 
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c) Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pemberi kerja sesuai isi 

kontrak. 

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak konstruksi yang 

dimaksud di atas meliputi, tapi tidak terbatas pada: 

 Biaya pekerja lapangan, termasuk penyelia. 

 Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi. 

 Penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut. 

 Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi 

pelaksanaan kontrak. 

 Biaya penyewaan sarana dan peralatan. 

 Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan 

kontrak tersebut. 

 Estimasi biaya pembetulan dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul selama 

masa jaminan. 

 Klaim dari pihak ketiga. 

Menurut PSAK No. 34 Tahun 2009 (IAI, 2009) selain biaya yang berhubungan 

langsung dengan kontrak, ada juga biaya yang dapat diatribusikan ke aktivitas kontrak 

pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontrak tertentu. Biaya-biaya tersebut, 

meliputi: 

 Asuransi 

 Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan 

dengan kontrak tertentu. 

 Biaya-biaya overhead konstruksi. 
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Sedangkan, biaya lain yang tidak dapat diatribusikan ke aktivitas kontrak atau 

tidak dapat dialokasikan ke suatu kontrak dikeluarkan dari biaya kontrak konstruksi. 

Biaya-biaya seperti itu meliputi: 

 Biaya administrasi umum yang penggantiannya tidak ditentukan dalam kontrak. 

 Biaya pemasaran umum. 

 Biaya riset dan pengembangan yang penggantiannya tidak ditentukan dalam 

kontrak. 

 Penyusutan sarana dan peralatan yang menganggur yang tidak digunakan pada 

kontrak tertentu. 

Berdasarkan PSAK No. 34 Tahun 2009 (IAI, 2009), biaya kontrak meliputi 

biaya-biaya yang dapat diatribusikan kepada suatu kontrak untuk jangka waktu sejak 

tanggal kontrak itu diperoleh sampai dengan penyelesaian akhir kontrak tersebut. Akan 

tetapi, biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak dan terjadi untuk 

memperoleh kontrak juga dimasukkan sebagai bagian dari biaya kontrak apabila biaya-

biaya ini dapat diidentifikasikan secara terpisah dan dapat diukur secara andal dan besar 

kemungkinan kontrak tersebut dapat diperoleh. Jika biaya-biaya yang terjadi untuk 

memperoleh kontrak diakui sebagai beban pada periode terjadinya, sementara kontrak 

tersebut baru dicapai pada periode berikutnya, maka biaya-biaya tersebut tidak 

dimasukkan dalam biaya kontrak. 

2.3 Pengakuan Pendapatan  

Menurut Schroeder, Clark, dan Cathey (2009) pendapatan diakui pada fair value 

ketika: 

a) Direalisasi (realized) atau dapat direalisasi (realizable). 
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b) Dihasilkan (earned). 

Pendapatan dikatakan sudah direalisasi pada saat perusahaan menukarkan barang 

dan jasa dengan kas atau klaim atas kas, contohnya piutang (receivables). Pendapatan 

dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima oleh perusahaan dapat dikonversi menjadi 

kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui. Apabila perusahaan secara 

substansial telah menyelesaikan kegiatan yang berhubungan atau mewakili sebuah 

pendapatan, maka pada saat itu pendapatan telah diperoleh (earned). 

Menurut Kieso, Weygandt, Warfield (2011) prinsip pengakuan pendapatan 

adalah pendapatan diakui ketika manfaat ekonomi memungkinkan untuk mengalir ke 

perusahaan dan dapat diukur dengan andal. Berdasarkan prinsip tersebut ada empat jenis 

transaksi yang menghasilkan pendapatan, yaitu: 

1. Penjualan produk perusahaan. 

Pendapatan diakui pada saat tanggal penjualan atau dengan kata lain ketika 

barang yang dibeli telah sampai ke tangan pelanggan. 

2. Penyediaan pelayanan jasa. 

Penyedia layanan jasa mengakui pendapatan yang dihasilkan dari penjualan jasa-

nya ketika layanan jasa yang diminta tersebut telah diselesaikan dan pendapatan 

jasa tersebut dapat ditagih. 

3. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain. 

Penggunaan aset perusahaan oleh pihak lain juga dapat menghasilkan 

pendapatan. Pendapatan yang dimaksud adalah seperti pendapatan bunga, sewa, 

dan royalti. Pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas tersebut dapat diakui ketika 

aset perusahaan tersebut telah selesai digunakan atau masih digunakan. 
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4. Penjualan aktiva yang bukan produk perusahaan. 

Contoh pendapatan yang timbul dari penjualan aktiva selain persediaan adalah 

pendapatan yang timbul ketika perusahaan melakukan penggantian aktiva yang 

kemudian aktiva tersebut ditukar dengan yang baru atau dijual ke pihak lain. Pada 

saat aktiva tersebut dijual atau ditukar, biasanya timbul selisih dari nilai aktiva 

yang lama dengan nilai aktiva baru yang akan ditukar atau selisih dari harga beli 

aktiva yang lama dengan harga jual-nya. Selisih tersebut berupa gain atau loss 

yang dapat menghasilkan pendapatan. Pendapatan diakui pada saat penjualan atau 

penukaran aktiva. 

Berdasarkan penjelasan di atas, pengakuan pendapatan dapat dikategorikan 

sebagai berikut:  

a. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan (at point of sale). 

b. Pengakuan pendapatan sebelum barang atau jasa sampai ke pelanggan (before 

delivery). 

c. Pengakuan pendapatan setelah barang atau jasa sampai ke pelanggan (after 

delivery). 

d. Pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan istimewa (franchises dan 

consignment). 

Secara umum pendapatan diakui pada saat penjualan atau penyerahan barang dan 

jasa karena sebagian besar ketidakpastian mengenai proses yang menghasilkan laba dan 

harga pertukaran sudah diketahui. Namun, dalam beberapa situasi tertentu pendapatan 

diakui sebelum penyelesaian dan penyerahan. Kontrak Konstruksi jangka panjang adalah 

salah satu contohnya. 
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2.3.1 Pengakuan Pendapatan Kontrak Konstruksi 

Pengakuan pendapatan untuk tipe kontrak konstruksi jangka panjang termasuk 

dalam pengakuan pendapatan sebelum barang atau jasa sampai ke pelanggan atau 

revenue recognition before delivery. Revenue recognition before delivery mengakui 

pendapatan sebelum produksi, ketika produksi, dan pada saat penyelesaian produksi.  

Pengakuan pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang berbeda dengan 

pengakuan pendapatan lainnya. Pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang biasanya 

diakui pada tahap pencapaian penyelesaian pekerjaan tertentu dengan kata lain 

pendapatapan diakui sebelum penyelesaian akhir. Pendapatan diakui berdasarkan tagihan 

untuk pekerjaan yang telah diselesaikan.  

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011) terdapat dua metode akuntansi 

yang biasa digunakan dalam hal kontrak konstruksi jangka panjang. Dua metode 

akuntansi tersebut adalah: 

1. Metode Persentase Penyelesaian atau Percentage-of-Completion Method. 

2. Metode Cost Recovery ( zero-ptofit). 

Perbedaan mendasar antara metode persentase penyelesaian dengan metode cost 

recovery adalah metode cost recovery mengakui adanya pendapatan kontrak konstruksi 

ketika pekerjaan telah selesai dilakukan. Metode ini mengakumulasi biaya konstruksi 

dalam akun persediaan Konstruksi Dalam Proses (construction in process), dan 

mengakumulasi tagihan (progress billings) ke dalam kontra-akun Tagihan Akan 

Konstruksi Dalam Proses (billings on construction in process).  

Berdasarkan PSAK No. 34 Tahun 2009 (IAI, 2009), bila hasil (outcome) kontrak 

konstruksi dapat diestimasi secara andal, pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang 

berhubungan dengan kontrak konstruksi harus diakui masing-masing sebagai pendapatan 
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dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal 

neraca (percentage of completion). Taksiran rugi (expected loss) pada kontrak konstruksi 

tersebut harus segera diakui sebagai beban. 

Gambar 2.1 Klasifikasi Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Transaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kieso, Weygandt, Warfield 

Menurut PSAK No. 34 Tahun 3009 (IAI, 2009) dalam hal kontrak harga tetap, 

hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal bila semua hal-hal berikut ini 

dapat terpenuhi: 

1. Total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal. 

2. Besar kemungkinan manfaat keekonomian yang berhubungan dengan kontrak 

tersebut akan tertagih dan mengalir ke perusahaan. 

3. Baik biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak maupun tahap penyelesaian 

kontrak pada tanggal neraca dapat diukur secara andal. 
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4. Biaya kontrak yang dapat diatribusi ke kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas 

sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. 

Dalam hal kontrak biaya-plus, hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara 

andal bila semua kondisi berikut ini terpenuhi: 

1. Besar kemungkinan manfaat keekonomian yang berhubungan dengan kontrak 

tersebut akan tertagih dan mengalir ke perusahaan. 

2. Biaya kontrak yang dapat diatribusi ke kontrak, apakah dapat ditagih atau tidak 

ke pemberi kerja, dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal. 

Berdasarkan PSAK No. 34 Tahun 2009 (IAI, 2009), hasil kontrak konstruksi 

hanya dapat diestimasi secara andal bila besar kemungkinan manfaat keekonomian yang 

berhubungan dengan kontrak tersebut akan tertagih dan mengalir ke perusahaan. Pada 

umumnya, perusahaan dapat membuat estimasi yang andal sehubungan dengan hasil 

suatu kontrak setelah perusahaan tersebut menyetujui kontrak yang mengatur hal-hal 

berikut ini: 

1. Hak legal yang dapat dipaksakan pemberlakuannya (enforcable rights) masing-

masing pihak mengenai aset yang akan dibangun. 

2. Imbalan yang harus dipertukarkan. 

3. Cara dan persyaratan penyelesaian (settlement). 

Perusahaan perlu memiliki suatu sistem pelaporan dan anggaran keuangan yang 

efektif. Perusahaan menelaah dan bila perlu, merevisi estimasi pendapatan kontrak dan 

biaya kontrak sesuai dengan kemajuan kontrak.  
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Menurut PSAK No. 34 Tahun 2009 (IAI, 2009), bila hasil kontrak konstruksi 

tidak dapat diestimasi secara andal: 

1. Pendapatan diakui hanya sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya 

tersebut diperkirakan dapat dipulihkan (recoverable). 

2. Biaya kontrak harus diakui sebagai beban dalam periode terjadinya. 

3. Taksiran rugi (expected loss) pada kontrak konstruksi harus segera diakui sebagai 

beban. 

Menurut PSAK No. 34 Tahun 2009 (IAI, 2009) bila ketidakpastian yang 

menghalangi hasil kontrak dapat diestimasi secara andal tidak ada, maka pendapatan dan 

beban yang berhubungan dengan kontrak konstruksi harus diakui berdasarkan tahap 

penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal neraca (percentage of completion). 

2.3.2 Metode Persentase Penyelesaian (Percentage-of-Completion Method) 

Pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian 

suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian (percentage-of-

completion). Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya 

kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, 

beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan 

secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas 

aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode. 

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011) mengenai metode persentase 

penyelesaian (percentage-of-completion), pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan 

dalam laporan laba-rugi dalam periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Biaya 

kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dalam periode akuntansi 
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di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Namun, setiap ekspektasi selisih lebih 

total biaya kontrak terhadap total pendapatan kontrak segera diakui sebagai beban. 

Menurut Kieso, Weygandt, Warfield (2011) dalam metode persentase 

penyelesaian, pembeli dan penjual mendapat hak yang dapat dipaksakan 

pemberlakuannya (enforceable rights), pembeli memiliki hak legal untuk mensyaratkan 

kinerja tertentu atas kontrak; sementara penjual memiliki hak untuk meminta 

pembayaran sesuai dengan kemajuan proses yang menjadi bukti hak kepemilikan 

pembeli. Akibatnya, pada penjualan yang terus menerus selama pekerjaan berlangsung, 

pendapatan harus diakui sesuai dengan itu. 

Masalah terbesar dalam menggunakan metode persentase penyelesaian adalah 

mengenai kemampuan untuk membuat estimasi tahap penyelesaian aktivitas kontrak dan 

laba kotor yang akurat dan masuk diakal. Banyak perusahaan menggunakan beragam 

metode untuk mengestimasi tahap penyelesaian aktivitas kontrak. Menurut Kieso, 

Weygandt, dan Warfield (2011), metode yang umum digunakan adalah metode cost-to-

cost. 

Tujuan dalam menggunakan metode tersebut adalah untuk menentukan besarnya 

persentase tahap penyelesaian aktivitas kontrak berdasarkan biaya, unit, atau nilai 

kontrak yang ditambahkan. Perusahaan mengidentifikasi bermacam-macam dasar 

pengukuran dan mengklasifikasikannya ke dalam dua kategori, yaitu input dan output. 

Pengukuran input terdiri atas segala usaha aktivitas kontrak, misalnya jumlah biaya 

langsung, dan jumlah jam kerja pekerja. Sedangkan, pengukuran output dilihat dari hasil 

yang ada, misalnya jumlah lantai bangunan yang telah selesai, dan bagian bangunan 

yang telah selesai. 
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Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011), kedua metode pengukuran 

tersebut sama-sama memiliki beberapa kerugian. Pengukuran input didasarkan pada 

hubungan yang terbentuk antara jumlah unit input dengan produktivitas. Jika terdapat 

ketidakefisienan yang menyebabkan hubungan produktivitas tersebut berubah, maka 

akan terjadi ketidakakuratan dalam pengukurannya. Masalah lainnya adalah ketika ada 

biaya material yang belum terpasang atau biaya subkontraktor yang dibayar di muka, 

pembayaran atau pengeluaran biaya di awal sebelum aktivitas kontrak dimulai akan 

membuat estimasi tahap penyelesaian menjadi lebih besar. Perusahaan dapat 

menghindari masalah ini dengan mengabaikan beberapa biaya yang terjadi pada tahap 

awal aktivitas kontrak, jika biaya itu tidak berhubungan dengan performa dari kontrak 

tersebut. 

 Salah satu metode yang digunakan dalam pengukuran persentase penyelesaian 

aktivitas kontrak adalah cost-to-cost basis. Berdasarkan pengukuran cost-to-cost basis, 

perusahaan membandingkan antara biaya yang telah terjadi dengan estimasi biaya total 

yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung persentase tahap penyelesaian kontrak berdasarkan cost-to-cost: 

 

 iaya yang terjadi hingga saat ini

 stimasi  otal  iaya
   ersentase  enyelesaian 

 Sumber: Kieso, Weygandt, Warfield (2011) 

Tahap selanjutnya, persentase penyelesaian yang telah dihasilkan berdasarkan 

rumus diatas diaplikasikan dalam total pendapatan atau estimasi total laba kotor dan 

menghasilkan jumlah pendapatan dan laba kotor yang dapat diakui. 
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Persentase Penyelesaian × Estimasi Total Pendapatan (atau laba kotor) 

= Pendapatan (atau laba kotor) hingga saat ini 

 Sumber: Kieso, Weygandt, Warfield (2011) 

Untuk mendapatkan jumlah pendapatan dan gross profit yang diakui pada setiap 

periode, jumlah pendapatan yang diakui dikurangi dengan total pendapatan atau laba 

koto yang diakui pada periode sebelumnya. Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai 

berikut:  

Pendapatan (atau laba kotor)      Pendapatan atau laba kotor  

yang diakui hingga saat ini     yang diakui pada periode lalu 

= Pendapatan atau laba kotor periode ini. 

Berikut ini merupakan ilustrasi pengakuan dan pencatatan pendapatan, beban, 

serta laba kotor dalam kontrak konstruksi dengan metode persentase penyelesaian 

berdasarkan Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2010 

 

2011 

 

2012 

Biaya hingga saat ini 1.000.000  

 

2.916.000  

 

4.050.000  

Estimasi biaya penyelesaian 3.000.000  

 

1.134.000  

 

- 

Progress billings 900.000  

 

2.400.000  

 

1.200.000  

Kas yang berhasil ditagih 750.000  

 

1.750.000  

 

2.000.000  
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                 2010          2011          2012 

Harga Kontrak          €4.500.000     €4.500.000       €4.500.000 

Dikurang Estimasi Biaya: 

Biaya hingga saat ini           1.000.000       2.916.000         4.050.000 

Estimasi biaya selesai           3.000.000     1.134.000                

Estimasi total biaya            4.000.000      4.050.000         4.050.000 

Estimasi total laba kotor                     €  500.000      €450.000         € 450.000 

Persentase penyelesaian    25%   72%   100% 

                                    
         

         
    

         

         
    

         

         
  

Berdasarkan perhitungan di atas, perusahaan dapat membuat jurnal untuk 

mencatat (1) biaya konstruksi, (2) progress billings atau tagihan, dan (3) kas yang 

tertagih. Pencatatan dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. Jurnal yang 

digunakan untuk mencatat tiga hal tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mencatat biaya kontrak konstruksi: 

2010: 

Konstruksi dalam proses (D)    1.000.000 

Material, Kas, Utang (K)     1.000.000 

2011: 

Konstruksi dalam proses (D)    1.916.000 

Material, Kas, Utang (K)     1.916.000 

2012: 

Konstruksi dalam proses (D)    1.134.000 

Material, Kas, Utang (K)     1.134.000 
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2) Untuk mencatat tagihan/termin: 

2010: 

Piutang dagang (D)              900.000 

Tagihan atas konstruksi dalam proses (K)        900.000 

2011: 

Piutang dagang (D)        2.400.000 

Tagihan atas konstruksi dalam proses (K)      2.400.000 

2012: 

Piutang dagang (D)        1.200.000 

Tagihan atas konstruksi dalam proses (K)      1.200.000 

 

3) Untuk mencatat penagihan kas: 

2010: 

Kas (D)            750.000 

 Piutang dagang (K)             750.000 

2011: 

Kas (D)         1.750.000 

 Piutang dagang (K)           1.750.000 

2012: 

Kas (D)         2.000.000   

 Piutang dagang (K)            2.000.000 

 

Jurnal yang digunakan untuk mengakui dan mencatat pengakuan biaya, 

pendapatan dan laba kotor, serta untuk mencatat penyelesaian kontrak dengan 
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menggunakan metode persentase penyelesaian berdasarkan cost-to-cost basis adalah 

sebagai berikut: 

(a) Untuk mencatat pengakuan biaya, pendapatan dan laba kotor: 

2010: 

Konstruksi dalam proses (D) )                       125.000 

Biaya konstruksi (D)                                       1.000.000  

Pendapatan kontrak jangka panjang (K)                              1.125.000 

2011: 

Konstruksi dalam proses (D)                         199.000 

Biaya Konstruksi (D)                                                1.916.000  

Pendapatan kontrak jangka panjang (K)                          2.115.000 

2012: 

Konstruksi dalam proses (D)                  126.000 

Biaya konstruksi (D)                                                 1.134.000  

Pendapatan kontrak jangka panjang (K)                          1.260.000 

 

(b) Untuk mencatat penyelesaian kontrak: 

2012: 

Tagihan atas konstruksi dalam proses (D)        4.500.000 

 Konstruksi dalam proses  (K)             4.500.000 

 

Berikut ini adalah contoh pelaporan pengakuan pendapatan di dalam laporan 

keuangan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian: 

 

 

EVALUASI PENERAPAN..., Gita Kumala, Ak.-IBS, 2011



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pada umur kontrak, perusahaan akan melaporkan laporan keuangan berdasarkan 

selisih antara Konstruksi dalam proses dan Tagihan atas konstruksi dalam proses. Jika 

nilai selisih tersebut ada di debit, maka perusahaan akan melaporkan nilai tersebut 

HARDHAT CONSTRUCTION COMPANY 

Laporan Laba Rugi        2010       2011     2012 

Pendapatan kontrak jangka panjang         1.125.000       2.115.000       1.260.000 

Biaya Konstruksi           1.000.000       1.916.000       1.134.000 

Laba kotor                          125.000        199.000  126.000 

Neraca     2010  2011  2012 

Aktiva lancar 

   Persediaan 

     Konstruksi dalam proses      1.125.000  

     Dikurang: Tagihan        900.000 

Cost And Recognized Profit 

In Excess Of Billings  225.000        0 

Piutang dagang  150.000   800.000      0 

   

 Neraca               2010        2011     2012 

Kewajiban lancar 

   Tagihan                  3.300.000 

   Dikurang: Konstruksi dalam proses   2.940.000 

Billings In Excess Of  

Cost And Recognized Profit                                           60.000                  0 
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sebagai aktiva lancar; sebaliknya jika nilai tersebut berada di kredit, maka perusahaan 

akan mencatatnya sebagai kewajiban lancar.  

Keunggulan dari metode persentase penyelesaian adalah metode ini bermanfaat 

dalam menentukan besarnya laba atau rugi periodik yang diakui sesuai dengan tingkat 

penyelesaian kontrak. Selain itu, metode ini juga dapat mencerminkan keadaan kontrak 

yang sedang dikerjakan dengan taksiran yang memadai atas biaya-biaya yang masih 

diperlukan; sementara kelemahan dari metode ini adalah hasil perhitungannya tergantung 

pada taksiran biaya bagian yang masih harus diselesaikan, sehingga perhitungan laba 

rugi dipengaruhi oleh unsur ketidakpastian. 

2.3.3 Metode Cost Recovery (Zero-Profit) 

Pada metode ini, penghasilan diakui pada saat kontrak selesai. Selama 

pelaksanaan kontrak tidak ada pengakuan terhadap hasil yang berkenaan dengan tahap 

kemajuan dalam penyelesaian kontrak baik mengenai pendapatan, biaya-biaya, atau laba 

kotor yang dihasilkan selama proses pengerjaan. 

Manfaat utama dari metode cost recovery (zero profit), pendapatan yang 

dilaporkan lebih mencerminkan hasil akhir dari pada estimasi pekerjaan yang belum 

dilakukan. Namun, metode ini tidak mencerminkan performa pekerjaan yang 

sesungguhnya ketika periode kontrak melebihi periode akuntansi yang ada. Menurut 

metode ini, perusahaan tidak akan melaporkan pendapatan sampai dengan tahun 

penyelesaian kontrak sehingga menyebabkan timbulnya distorsi terhadap pendapatan 

yang dihasilkan. 

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011), metode ini akan membuat jurnal 

tahunan yang sama dengan metode persentase penyelesaian untuk mencatat biaya 

EVALUASI PENERAPAN..., Gita Kumala, Ak.-IBS, 2011



35 
 

konstruksi, termin/tagihan (progress billings), dan kas yang berhasil ditagih Namun, 

metode tersebut tidak akan membuat jurnal atau mencatat pengakuan pendapatan dan 

laba kotor pada setiap tahunnya. Pendapatan dan laba kotor akan diakui pada saat 

kontrak telah selesai. 

 Pada metode cost recovery (zero-profit) pencatatan akuntansinya akan dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengakui biaya: 

2010: 

Biaya konstruksi (D)     1.000.000 

 Pendapatan kontrak jangka panjang (K)   1.000.000 

 

2011: 

Biaya konstruksi(D)     1.916.000 

Pendapatan kontrak jangka panjang (K)   1.916.000 

 

b. Untuk mengakui biaya pada akhir kontrak: 

2012 

Konstruksi dalam proses (D)       450.000 

Biaya konstruksi (D)     1.134.000 

 Pendapatan kontrak jangka panjang (K)   1.584.000 
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c. Untuk mencatat penyelesaian kontrak: 

2012: 

Tagihan atas konstruksi dalam proses (D)  4.500.000 

 Konstruksi dalam proses (K)     4.500.000 

 

Berikut ini adalah perbedaaan antara metode persentase penyelesaian dan metode 

cost recovery (zero-profit) dengan membandingkan laba kotor yang diakui pada masing-

masing metode: 

 

  

 

 

Sumber: Kieso, Weygandt, Warfield (2011) 

2.4 Pengakuan Taksiran Rugi 

 Menurut PSAK No. 34 Tahun 2009, bila besar kemungkinan terjadi bahwa total 

biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, taksiran rugi (expected loss) harus 

segera diakui sebagai beban. 

Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan: 

(a) Apakah pekerjaan kontrak telah dilaksanakan atau belum. 

(b) Tahap penyelesaian aktivitas kontrak. 

Percentage-of-Completion        Cost-Recovery 

2010       125.000        0 

2011       199.000        0 

2012       126.000   450.000 
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(c) Jumlah ekspektasi laba yang akan diperoleh pada kontrak lain yang tidak 

diperlakukan sebagai proyek tunggal konstruksi. 

Menurut Kieso, Weygandt, Warfield (2011), dua jenis kerugian dapat timbul 

pada kontrak jangka panjang: 

1. Kerugian Periode Berjalan atas Kontrak yang Menguntungkan. Kondisi ini timbul 

apabila selama konstruksi terdapat kenaikan yang signifikan dalam estimasi total 

biaya kontrak tetapi kenaikan tersebut tidak menghilangkan semua laba kontrak. 

hanya dalam metode persentase penyelesaian saja, kenaikan estimasi biaya itu 

membutuhkan penyesuaian periode berjalan karena merupakan perubahan 

estimasi akuntansi. 

2. Kerugian atas Kontrak yang Tidak Menguntungkan. Estimasi biaya pada akhir 

periode berjalan mungkin menunjukkan bahwa kerugian akan terjadi ketika 

seluruh kontrak berakhir. Baik dalam metode persentase penyelesaian maupun 

metode kontrak selesai, keseluruhan perkiraan kerugian kontrak yang tidak 

menguntungkan ini konsisten dengan kelaziman akuntansi dalam mengantisipasi 

kerugian yang dapat diduga untuk mencegah lebih saji laba berjalan dan masa 

depan. 

2.5 Pengungkapan 

Menurut PSAK No. 34 Tahun 2009 dalam hal pengungkapan pendapatan dan 

biaya kontrak konstruksi di dalam laporan keuangan perusahaan harus mengungkapkan: 

(a) Jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan dalam periode 

berjalan; 
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(b) Metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui 

dalam periode;  

(c) Metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak; 

(d) Jumlah akumulasi biaya yang terjadi dan laba yang diakui (dikurangi kerugian 

yang diakui) sampai tanggal neraca; 

(e) Jumlah uang muka yang diterima; 

(f) Jumlah retensi. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

 Perusahaan jasa konstruksi memiliki akuntansi yang cukup rumit. Perbedaan 

metode akuntansi yang digunakan dapat berpengaruh pada besar kecilnya biaya 

konstruksi dan pendapatan konstruksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini 

dikarenakan tanggal awal kontrak dengan tanggal penyelesaian kontrak jatuh pada 

periode yang berbeda sehingga diperlukan suatu perlakuan akuntansi khusus untuk 

menentukan jumlah pendapatan kontrak yang harus diakui. 

PT. Trikarsa Bahtera Abadi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang usaha jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah. PT. Trikarsa Bahtera 

Abadi berkecimpung dalam bidang usaha jasa konstruksi dengan spesifikasi usaha jasa 

konstruksi mekanikal dan elektrikal. Perlakuan akuntansi di dalam sebuah perusahaan 

terutama yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi adalah penting karena 

keistimewaan yang ada dalam bidang tersebut. Pengakuan pendapatan pada usaha jasa 

konstruksi berbeda dengan  bidang usaha lainnya. Hal inilah yang membuat perlakuan 

akuntansi usaha jasa konstruksi terutama akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang 

menjadi istimewa.  
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Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai penerapan pengakuan 

pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan dan 

penerapan pengakuan pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang berdasarkan PSAK 

No. 34. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 

1. Penerapan akuntansi pengakuan pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang 

yang dilakukan perusahaan.  

2. Penerapan akuntansi pengakuan pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang 

berdasarkan PSAK No. 34.  

3. Evaluasi dalam  rangka untuk mengetahui perbedaan antara penerapan akuntansi 

pengakuan pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang perusahaan dengan 

PSAK No. 34. 

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis akan 

menjabarkan perihal usaha jasa konstruksi, perlakuan akuntansi kontrak konstruksi, 

pengakuan pendapatan dan biaya kontrak konstruksi, serta mengevaluasi perbedaan 

antara metode yang diterapkan oleh perusahaan dengan ketentuan PSAK .  Penulis 

membuat kerangka pemikiran penelitian, sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usaha Jasa Konstruksi 

PT. Trikarsa Bahtera Abadi 

Penerapan akuntansi 

pengakuan pendapatan 

kontrak konstruksi 

jangka panjang PT. 

Trikarsa Bahtera 

Abadi 

Evaluasi perbedaan penerapan akuntansi pengakuan 

pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang PT. 

Trikarsa Bahtera Abadi dengan PSAK. 

Penerapan akuntansi 

pengakuan 

pendapatan  kontrak 

konstruksi 

berdasarkan PSAK 

No. 34 Tahun 2009. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

 Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan di PT. Trikarsa Bahtera 

Abadi yang berlokasi di daerah Jakarta Selatan. PT. Trikarsa Bahtera Abadi adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi khususnya di bidang 

mekanikal dan elektrikal. 

 Objek yang menjadi bahan penelitian penulis kali ini adalah metode pengakuan 

pendapatan dan biaya kontrak konstruksi yang diterapkan oleh PT. Trikarsa Bahtera 

Abadi. Penulis ingin melihat dan mengevaluasi secara langsung penerapan metode 

pengakuan pendapatan dan beban kontrak konstruksi yang dilakukan oleh PT. Trikarsa 

Bahtera Abadi pada sebuah proyek jangka panjang serta membandingkan antara metode 

tersebut dengan ketentuan yang ada di dalam PSAK No. 34. Untuk itu penulis 

mengambil contoh kontrak konstruksi untuk pekerjaan proyek elektrikal yang berjangka 

waktu lebih dari satu tahun dan laporan rekapitulasi terkait aktivitas kontrak konstruksi 

selama periode kontrak.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Data yang dianalisa oleh penulis adalah laporan keuangan proyek dari tahun 2007 

sampai dengan tahun 2009 di mana proyek yang diteliti telah selesai dilaksanakan. 
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3.2.1 Jenis Data 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan 

sekunder dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang penulis dapatkan langsung dari lapangan. Data 

primer yang penulis dapatkan diperoleh langsung dari bagian keuangan yang 

berupa wawancara.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya berupa teori maupun 

literatur kepustakaan, serta informasi tertulis lainnya yang terkait dengan masalah 

kontrak konstruksi yang diteliti oleh penulis. jenis data yang digunakan antara 

lain: 

- PSAK, khususnya PSAK No. 34 Tahun 2009, 

- Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2007-2009, 

- Buku akuntansi terkait dengan pembahasan kontrak konstruksi, dan 

- Jurnal akuntansi, serta referensi dari media internet. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan 

skripsi ini, yaitu:  

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian yang dilakukan secara tidak langsung dengan membaca dan 

mempelajari teori-teori baik melalui buku atau literatur sebagai dasar untuk 

memecahkan masalah dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang 
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dibahas oleh penulis. Adapun acuan teori yang penulis dapatkan berupa PSAK 

dan Undang-Undang tentang Usaha Jasa Konstruksi serta beberapa teori 

akuntansi terkait pendapatan dan beban kontrak konstruksi.  

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau langsung ke PT. X untuk 

memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan. Adapun teknik-teknik yang 

digunakan: 

a. Observasi 

Yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengunjungi PT. X yang 

bersangkutan dan mengamati secara langsung untuk mengevaluasi masalah 

metode pengakuan pendapatan yang menjadi obyek penelitian. 

b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung kepada 

pihak yang berwenang dan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data dan 

keterangan yang diperlukan. 

3.3 Teknik Pengolahan Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis kualitatif, dimana penelitian terbatas pada upaya untuk mengungkapkan suatu 

masalah apa adanya. Penulis memilih untuk menggunakan metode deskriptif analisis 

kualitatif karena dengan menggunakan metode ini penulis mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan metode pengakuan pendapatan dan beban kontrak konstruksi 

perusahaan untuk kemudian dibandingkan dengan PSAK No. 34 serta teori terkait agar 

mendapatkan sebuah kesimpulan terpadu yang menjelaskan mengenai penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Umum 

PT. Trikarsa Bahtera Abadi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang Usaha Jasa Konstruksi dengan Kualifikasi Usaha Menengah. Berdasarkan Surat 

Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) terhitung mulai dari tanggal 29 Desember 1992, PT. 

Trikarsa Bahtera Abadi diberikan izin untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa 

Pelaksanaan Konstruksi (kontraktor) di seluruh wilayah Republik Indonesia. PT. 

Trikarsa Bahtera Abadi telah menangani lebih dari 60 proyek, tidak hanya yang berskala 

kecil tetapi juga berskala besar. Proyek yang ditangani oleh PT. Trikarsa Bahtera Abadi 

tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, namun proyek terakhir yang ditangani oleh 

PT. Trikarsa Bahtera Abadi berlokasi di Jakarta. 

 Kantor pusat PT. Trikarsa Bahtera Abadi saat ini berlokasi di daerah Jakarta 

Selatan dengan jumlah karyawan yang bekerja di kantor pusat tersebut sebanyak 24 

orang. PT. Trikarsa Bahtera Abadi dalam menjalankan perusahaan sangat 

memperhatikan kesejahteraan dari para pekerjanya. Salah satunya adalah dengan 

membagi 20% saham yang dimiliki perusahaan kepada para karyawan yang bekerja di 

sana, sehingga jumlah kepemilikan saham adalah 80% hak kepemilikan saham dimiliki 

oleh pemilik dan 20% hak kepemilikan saham dimiliki oleh karyawan. 
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4.1.2 Visi dan Misi 

 Visi dan misi PT. Trikarsa Bahtera Abadi adalah sebagai berikut: 

 Visi:  

Bercitra baik, unggul dalam bidang Mechanical Engineering, tumbuh dan 

berkembang menjadi perusahaan yang sehat dapat memenuhi harapan dan 

kepuasan pelanggan. 

 Misi:  

1. Dapat mengerjakan proyek EPC atau Design and Build. 

2. Perusahaan tumbuh dan berkembang bersama Sumber Daya Manusia, secara 

sehat dan professional. 

3. Dapat memberikan kepuasan para pelanggan (customer/owner/pemberi kerja, 

pemegang saham, karyawan, penyandang dana/perbankan, 

pemerintah/perpajakan). 

4. Unggul dalam mutu hasil kerja dengan mengikuti perkembangan teknologi. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi akan disampaikan dalam lampiran. 

 

4.1.4 Tinjauan Bisnis 

 PT. Trikarsa Bahtera Abadi bergerak di bidang Usaha Jasa Konstruksi dalam 

bidang usaha Mekanikal dan Elektrikal (M&E). Pekerjaan di bidang usaha mekanikal 

dan elektrikal meliputi: 

a. Mekanikal: 

 Instalasi udara atau AC (Air Conditioner) 
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 Instalasi minyak/gas/geotermal 

 Instalasi industri 

 Isolasi termal dan suara 

 Konstruksi lift dan eskalator 

 Perpipaan, termasuk perawatannya. 

b. Elektrikal: 

 Instalasi pembangkit  

 Jaringan transmisi dan distribusi 

 Instalasi listrik 

 Bangunan pemancar radio 

 Jaringan telekomunikasi 

 Sentral telekomunikasi 

 Instrumentasi 

 

4.2 Pembahasan Penelitian 

 Dalam bagian ini peneliti akan menganalisa dan membahas mengenai penerapan 

akuntansi kontrak konstruksi perusahaan berdasarkan PSAK No. 34 , dan evaluasi 

perbedaan antara penerapan akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang yang dilakukan 

oleh perusahaan dengan PSAK No. 34.  

4.2.1 Penerapan Akuntansi Pengakuan Pendapatan Kontrak Konstruksi 

Perusahaan 

4.2.1.1 Kontrak Konstruksi PT. Trikarsa Bahtera Abadi 

 Kontrak konstruksi PT. Trikarsa Bahtera Abadi memuat hal-hal sebagai berikut: 
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a. Pihak-pihak yang terlibat di dalam kontrak, yaitu pihak pertama atau disebut juga 

sebagai pemberi tugas dalam kontrak ini adalah pihak BUT. CAPITAL 

HIGHWAY BUILDER SDN BHD; sedangkan PT. TRIKARSA BAHTERA 

ABADI sebagai penerima tugas. 

b. Kontrak konstruksi tersebut dibuat dalam rangka Proyek Pembangunan 

Apartemen Salemba Residence untuk Pekerjaan Elektrikal, Elektronik dan Tata 

Udara Tower A dan Podium. 

c. Lingkup pekerjaan, meliputi: seluruh pekerjaan yang mencakup pekerjaan 

persiapan, prasarana dan penunjang untuk pekerjaan elektrikal, elektronik dan 

tata udara untuk tower A dan podium, pekerjaan elektrikal yang meliputi seluruh 

pekerjaan listrik dan instalasinya, pekerjaan elektronik meliputi Fire Alarm, Tata 

Suara, CCTV, Telephone, Audiophone, dan Access Control beserta seluruh 

instalasinya. 

d. Lokasi pekerjaan berada di Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat. 

e. Jenis dan nilai kontrak, dimana kontrak dilaksanakan atas harga satuan tetap 

(Fixed Unit Price). Jenis kontrak seperti ini dinamakan kontrak harga tetap. Nilai 

kontrak atau harga pekerjaan adalah sebesar Rp. 11.580.300.000,00 (Sebelas 

Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Harga tersebut 

sudah termasuk perhitungan preliminaris, jasa pemborong, Pph dan di luar PPN 

10% (sepuluh persen).  

f. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari 

kalender untuk Tower A dan Podium setelah terbit SPK (Surat Perintah Kerja).  

g. Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan setiap 1 bulan sekali 

(monthly payment), dengan mengajukan suatu perhitungan di mana prestasi 

pekerjaan tersebut diperhitungkan sesuai nilai kontrak. 
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 Sebagai keterangan tambahan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai 

dengan kontrak awal adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari 15 

Maret 2007. Namun, dalam pelaksanaannya jangka waktu pekerjaan tersebut bertambah 

hingga 5 Desember 2009. 

 

4.2.1.2 Perhitungan Pendapatan Kontrak Konstruksi PT. Trikarsa Bahtera Abadi 

 PT. Trikarsa Bahtera Abadi menghitung pendapatan berdasarkan prestasi 

pekerjaan di lapangan di mana persentase prestasi pekerjaan dihitung dengan melihat 

fisik yang ada di lapangan. Persentase tersebut kemudian dikalikan dengan nilai kontrak 

untuk kemudian ditagihkan kepada pemberi tugas setiap bulannya. Berikut adalah contoh 

perhitungan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan 

persentase fisik: 

Tahun  Prestasi Pekerjaan  Pendapatan yang Diakui 

2007       76,0868%       Rp. 8.811.079.700 

2008       19,0797%       Rp. 2.209.486.499 

2009         4,8335%       Rp.    559.733.800 

a) Untuk tahun 2007 angka sebesar 76,0868% didapat dari akumulasi progress 

pekerjaan selama tahun 2007. Rinciannya adalah sebagai berikut: 

- Bulan April: nilai progress pekerjaan selama bulan April adalah 6,9923%, 

sehingga untuk bulan April dapat dihitung jumlah pendapatan yang diakui 

pada bulan tersebut dengan cara mengalikan nilai progress pekerjaan dengan 
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nilai kontrak. Maka, jumlah pendapatan yang diakui untuk bulan April adalah 

sebesar Rp. 809.729.317. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut: 

  6,9923% × Rp. 11.580.300.000  Rp. 809.729.317 

- Bulan Mei: nilai progress pekerjaan selama bulan Mei adalah 5,5886%, 

sehingga jumlah pendapatan yang diakui pada bulan Mei adalah sebesar Rp. 

647.176.646 dengan perhitungan sebagai berikut: 

5,5886% × Rp. 11.580.300.000  Rp. 647.176.646 

- Bulan Juni: nilai progress pekerjaan selama bulan Juni adalah 13,1426%, 

sehingga jumlah pendapatan yang diakui pada bulan Juni adalah sebesar Rp. 

1.521.952.508 dengan perhitungan sebagai berikut: 

13,1426% × Rp. 11.580.300.000  Rp. 1.521.952.508 

- Bulan September: nilai progress pekerjaan selama bulan September adalah 

33,0508%, sehingga jumlah pendapatan yang diakui pada bulan September 

adalah sebesar Rp. 3.827.381.792 dengan perhitungan sebagai berikut: 

  33,0508% × Rp. 11.580.300.000  Rp. 3.827.381.792 

- Bulan November: nilai progress pekerjaan selama bulan November adalah 

6,6717%, sehingga jumlah pendapatan yang diakui pada bulan November 

adalah sebesar Rp. 772.602.875 dengan perhitungan sebagai berikut: 

6,6717% × Rp. 11.580.300.000  Rp. 772.602.875 
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- Bulan Desember: nilai progress pekerjaan selama bulan Desember adalah 

10,6408%, sehingga jumlah pendapatan yang diakui pada bulan Desember 

adalah sebesar Rp. 1.232.236.562 dengan perhitungan sebagai berikut: 

10,6408% × Rp. 11.580.300.000  Rp. 1.232.236.562 

Maka, total pendapatan yang diakui selama tahun 2007 adalah sebesar Rp. 

Rp. 8.811.079.700 dengan perhitungan: 

= 76,0868% × Rp. 11.580.300.000  Rp. 8.811.079.700 

b) Nilai prestasi pekerjaan pada tahun 2008 sebesar 19,0797% merupakan 

akumulasi dari progress pekerjaan selama tahun 2008 dengan perincian sebagai 

berikut: 

- Bulan Januari: nilai progress pekerjaan selama bulan Januari tahun 2008 

adalah 8,0926%, seperti tahun sebelumnya persentase progress tersebut 

kemudian dikalikan dengan nilai kontrak untuk menghitung nilai pendapatan 

yang diakui pada bulan Januari tahun 2008. Perhitungannya adalah sebagai 

berikut: 

8,0926% × Rp. 11.580.300.000  Rp. 937.147.358 

Maka, nilai pendapatan diakui pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 

937.147.358. 

- Bulan Maret: nilai progress pekerjaan selama bulan Maret 2008 adalah 

4,3327%, sehingga nilai pendapatan diakui bulan Maret 2008 adalah sebesar 

Rp. 501.739.658 dengan perhitungan sebagai berikut: 
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4,3327% × Rp. 11.580.300.000  Rp. 501.739.658 

- Bulan Juni: nilai progress pekerjaan selama bulan Juni 2008 adalah 6,6544%, 

sehingga nilai pendapatan diakui bulan Juni 2008 adalah sebesar Rp. 

770.599.483 dengan perhitungan sebagai berikut 

6,6544% × Rp. 11.580.300.000  Rp. 770.599.483 

Maka, total pendapatan yang diakui selama tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

19,0797% × Rp. 11.580.300.000 = Rp. 2.209.486.500 (dibulatkan) 

Total pendapatan yang diakui sampai tahun 2008 adalah: 

= Rp. 8.811.079.700 + 2.209.486.500 = 11.020.566.200 

c) Pada tahun 2009 nilai progress pekerjaan selama tahun tersebut adalah 4,8335% 

sama dengan perhitungan yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, 

persentase progress dikalikan dengan nilai kontrak, sehingga pendapatan yang 

diakui pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 559.733.800. perinciannya adalah 

sebagai berikut: 

4,8335% × Rp. 11.580.300.000  Rp. 559.733.800 

Maka, total pendapatan yang diakui selama 2009 adalah Rp. 559.733.800. 

Sehingga total keseluruhan pendapatan yang diakui sampai akhir periode proyek adalah 

sebesar Rp. 11.580.300.000 (Rp. 8.811.079.700 + 2.209.486.500 + 559.733.800). 

Perhitungan mengenai prestasi pekerjaan dilakukan oleh Enginering Manager 

atau ahli tehnik di dalam dokumen yang dinamakan Bill-of-Quantity (BQ). Nilai prestasi 

pekerjaan dihitung berdasarkan dari pekerjaan fisik yang ada di lapangan.  
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Misalnya, berdasarkan Bill-of-Quantity rencana pemasangan untuk instalasi Air 

Conditioner (AC) adalah 10 unit. Namun pada tahun 2007 jumlah unit AC yang berhasil 

dipasang adalah 4 unit. Sehingga, perhitungan nilai prestasi pekerjaannya adalah sebagai 

berikut: 

4 =  0,25 = 25% 

           10 

Kemudian perusahaan akan membuat jurnal sebagai berikut: 

a. Untuk mencatat biaya proyek: 

Tahun 2007: 

Biaya Proyek    Rp. 4.534.068.363 

 Hutang Usaha      Rp. 4.534.068.363 

Tahun 2008: 

Biaya Proyek     Rp. 4.238.444.913 

 Hutang Usaha      Rp. 4.238.444.913 

Tahun 2009: 

Biaya Proyek     Rp.    688.469.909 

 Hutang Usaha      Rp.    688.469.909 

Rincian biaya untuk tahun 2007, 2008, dan 2009 terlampir. 
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b. Untuk mencatat pengakuan pendapatan: 

Tahun 2007: 

Piutang Usaha    Rp. 8.811.079.700 

  Pendapatan Usaha     Rp. 8.811.079.700 

Tahun 2008: 

Piutang Usaha    Rp. 2.209.486.499 

  Pendapatan Usaha     Rp. 2.209.486.499 

Tahun 2009: 

Piutang Usaha    Rp.    559.733.800 

  Pendapatan Usaha     Rp.    559.733.800 

c. Untuk mencatat penagihan kas/termin: 

Tahun 2007: 

Kas (D)    Rp. 4.048.063.212 

 Piutang Usaha (K)     Rp. 4.417.669.182 

Tahun 2008: 

Kas (D)    Rp. 5.598.466.589 

 Piutang Usaha (K)     Rp. 5.598.466.589 
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Tahun 2009: 

Kas (D)    Rp. 635.359.274 

 Piutang Usaha (K)     Rp. 635.359.274 

 

4.2.1.3 Pelaporan Pendapatan Kontrak Konstruksi PT. Trikarsa Bahtera Abadi 

PT. Trikarsa Bahtera Abadi melaporkan pendapatan kontrak konstruksinya di 

dalam laporan keuangan proyek. Berikut ini adalah laporan keuangan proyek yang dibuat 

oleh perusahaan: 

a) Laporan Rekapitulasi Biaya Proyek Salemba (Elektrikal A) 

Terlampir 

b) Laporan Laba Rugi Proyek Salemba (Elektrikal A) 

Terlampir 

c) Neraca proyek 

Terlampir 

4.2.2 Penerapan Akuntansi Pengakuan Pendapatan Kontrak Konstruksi 

Berdasarkan PSAK No. 34 

4.2.2.1 Perhitungan Pendapatan Kontrak Konstruksi Menurut PSAK No. 34 

 Berikut ini merupakan perhitungan pendapatan kontrak konstruksi jangka 

panjang dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, secara cost-to-cost basis 

dengan menggunakan data pekerjaan jasa konstruksi untuk proyek pembangunan 
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Apartemen Salemba Residence untuk pekerjaan elektrikal, elektronik dan tata udara 

tower A dan podium.  

 Beberapa hal yang harus diketahui adalah nilai estimasi total biaya dan nilai 

estimasi total pendapatan yang diterima perusahaan dalam pelaksanaan proyek ini 

masing-masing adalah sebesar Rp. 9.262.318.300,00 dan Rp. 11.580.300.000,00. Berikut 

rincian data aktual dari proyek tersebut: 

Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek: 

 

   Tahun     Nilai 

     2007     Rp. 4.409.798.077 

     2008     Rp. 4.164.050.314 

     2009     Rp.    688.469.909 

  TOTAL     

 

 Sebagai keterangan tambahan, biaya tersebut di atas telah dikurangi dengan 

biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan proyek. Menurut PSAK No. 34, jika tahap 

penyelesaian ditentukan berdasarkan biaya kontrak yang terjadi pada saat ini, maka 

hanya biaya yang mencerminkan pekerjaan yang dimasukkan ke dalam biaya kontrak. 

Biaya-biaya yang dikeluarkan dari biaya kontrak awal, antara lain: 

- Biaya operasional umum perusahaan. 

- Biaya untuk pengobatan yang tidak termasuk dalam kontrak. 

 

 

 

Rp. 9.262.318.300 
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Berikut ini adalah nilai biaya proyek awal sebelum dikurangi biaya non-proyek: 

 

  Tahun      Nilai 

   2007     Rp. 4.534.068.363 

   2008     Rp. 4.238.444.913 

   2009     Rp.    688.469.909 

  TOTAL     

  

Perbedaan jumlah biaya kontrak yang dihitung oleh perusahaan dan biaya kontrak yang 

dihitung sesuai dengan ketentuan PSAK adalah sebesar Rp. 124.270.286 (Seratus Dua 

Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) 

untuk tahun 2007 dan Rp. 74.394.599 (Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan 

Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) untuk tahun 2008; 

sedangkan pada tahun 2009 tidak ditemukan adanya pengeluaran biaya selain biaya yang 

berhubungan dengan kontrak. Sehingga diketahui bahwa ada selisih jumlah biaya 

sebesar Rp. 198.664.885 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh 

Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). Keseluruhan selisih biaya 

tersebut merupakan biaya umum dan biaya operasional perusahaan yang seharusnya 

tidak dimasukkan sebagai biaya kontrak konstruksi jangka panjang. Rincian keseluruhan 

biaya terlampir. 

 

Rp. 9.460.983.185 
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Pendapatan yang diterima oleh perusahaan: 

  Tahun      Nilai 

  2007     Rp.  8.811.079.700 

  2008     Rp.  2.209.486.499 

  2009     Rp.     559.733.800 

  TOTAL     

 

     Th.2007   Th.2008 

Harga Kontrak   Rp. 11.580.300.000  Rp. 11.580.300.000 

Biaya sampai tanggal ini Rp.   4.409.798.077  Rp.   8.573.848.391 

Estimasi biaya untuk  

menyelesaikan   Rp.   4.852.520.223  Rp.  688.469.909 

Estimasi total biaya  Rp.   9.262.318.300  Rp.   9.262.318.300 

Estimasi total laba kotor Rp.   2.317.981.700  Rp.   2.317.981.700 

Persentase Selesai   47,6101%   92,5670% 

 

 

 

Rp. 11.580.300.000 
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     Th.2009 

Harga Kontrak   Rp. 11.580.300.000 

Biaya sampai tanggal ini Rp.   9.262.318.300 

Estimasi biaya untuk 

Menyelesaikan  Rp.      - 

Estimasi total biaya  Rp.   9.262.318.300 

Estimasi total laba kotor Rp.   2.317.981.700 

Persentase selesai   100% 

 

a) Perhitungan pendapatan, biaya, dan laba kotor tahun 2007 

 

Tabel 4.1 Perhitungan pendapatan, biaya, dan laba kotor tahun 2007 

 

 

 To Date Prior Year Current Year 

2007 

Pendapatan diakui: 

(47,6101% ×  

Rp. 11.580.300.000) 

Biaya 

Laba kotor 

 

 

Rp. 5.513.391.250 

 

Rp. 4.409.798.077 

Rp. 1.103.593.173 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

Rp. 5.513.391.250 

 

Rp. 4.409.798.077 

Rp. 1.103.593.173 
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b) Perhitungan pendapatan, biaya, dan laba kotor tahun 2008 

 

Tabel 4.2 Perhitungan pendapatan, biaya, dan laba kotor tahun 2008 

 To Date Prior Year Current Year 

2008 

Pendapatan diakui: 

(92,5670% ×  

Rp. 11.580.300.000) 

Biaya 

Laba kotor 

 

 

Rp. 10.719.534.063 

 

Rp.   8.573.848.391 

Rp.   2.145.685.672 

 

 

Rp. 5.513.391.250 

 

Rp. 4.409.798.077 

Rp. 1.103.593.173 

 

 

Rp. 5.206.142.813 

 

Rp. 4.164.050.314 

Rp. 1.042.092.499 

 

c) Perhitungan pendapatan, biaya, dan laba kotor tahun 2009 

 

Tabel 4.3 Perhitungan pendapatan, biaya, dan laba kotor tahun 2009 

 To Date Prior Year Current Year 

2009 

Pendapatan diakui: 

(100% ×  

Rp. 11.580.300.000) 

Biaya 

Laba kotor 

 

 

 

Rp. 11.580.300.000 

Rp.  9.262.318.300 

Rp.  2.317.981.700 

 

 

 

Rp. 10.719.534.063 

Rp.   8.573.848.391 

Rp.   2.145.685.672 

 

 

 

Rp.       860.765.937 

Rp.       688.469.909 

Rp.       172.296.028 

 

 Berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara menghitung persentase penyelesaian 

proyek setiap periode, cara menghitung pendapatan yang akan diakui sampai periode 

tertentu, dan pendapatan periode berjalan pada proyek tersebut. 
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a. Pada tanggal 31 Desember 2007, biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah 

sebesar Rp. 4.409.798.077 dan estimasi paling akhir total biaya selesai adalah 

sebesar Rp. 9.262.318.300.  

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

 

 Rp. 4.409.798.077   =  0,476101  =  47,6101% 

 Rp. 9.262.318.300 

 

Jadi, persentase biaya yang terjadi sampai tanggal 31 Desember 2007 adalah 

sebesar = 47,6101%. 

Keterangan: 

Rasio persentase biaya yang terjadi terhadap estimasi total biaya diterapkan pada 

total pendapatan atau estimasi total laba kotor atas kontrak tersebut untuk 

mendapatkan jumlah pendapatan atau laba kotor yang diakui sampai tahun 2007. 

Pendapatan yang diakui sampai dengan 31 Desember 2007 dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

 

 

 

 

 

  Biaya yang terjadi sampai tanggal ini  

= Persentase Penyelesaian 

 Estimasi paling akhir total biaya selesai 

Persentase 

Penyelesaian 
X 

Estimasi 

Total 

Pendapatan 

= 

Pendapatan yang akan 

diakui sampai periode 

ini 
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=  47,6101%  ×  Rp. 11.580.300.000 

= Rp. 5.513.391.250 

 

Pendapatan periode berjalan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

 

 

= Rp. 5.513.391.250 -  0  

= Rp. 5.513.391.250 

b. Selanjutnya adalah biaya yang terjadi sampai 31 Desember 2008 adalah sebesar 

Rp. 4.164.050.314 dan estimasi paling akhir total biaya selesai adalah sebesar Rp. 

9.262.318.300. 

Maka: 

Untuk mengetahui persentase penyelesaian sampai dengan 31 Desember 2008 

adalah: 

Pertama, biaya tahun ke-1 ditambah dengan biaya tahun ke-2. 

= Rp. 4.409.798.077 + Rp. 4.164.050.314 

= Rp. 8.573.848.391 

Kedua, menggunakan rumus metode persentase penyelesaian, dasar biaya 

terhadap biaya: 

Rp. 8.573.848.391 = 0,925670 = 92,5670% 

Rp. 9.262.318.300 

Pendapatan 

yang diakui 

sampai tanggal 

ini 

 

Pendapatan yang 

diakui dalam 

periode 

sebelumnya 

 

Pendapatan 

periode 

berjalan 
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 Jadi persentase biaya yang terjadi sampai tanggal 31 Desember 2008 adalah 

sebesar = 92,5670% 

Pendapatan yang akan diakui sampai periode ini adalah: 

= 92,5670% × Rp. 11.580.300.000 

= Rp. 10.719.534.063 

Pendapatan periode berjalan: 

= Rp. 10.719.534.063 -   Rp. 5.513.391.250 

= Rp. 5.206.142.813 

c. Berikutnya adalah biaya yang terjadi sampai 31 Desember 2009 adalah sebesar 

Rp. 688.469.909 dan estimasi paling akhir total biaya selesai adalah sebesar Rp. 

9.262.318.300. 

Maka: 

Untuk mengetahui persentase penyelesaian sampai dengan 31 Desember 2009: 

Pertama, biaya tahun ke-1, ditambah dengan biaya tahun ke-2, dan ditambah 

dengan biaya tahun ke-3. 

= Rp. 4.409.798.077 + Rp. 4.164.050.314 + Rp. 688.469.909 

= Rp. 9.262.318.300 

Kedua, menggunakan rumus metode persentase penyelesaian, dasar biaya 

terhadap biaya: 

Rp. 9.262.318.300  = 1  = 100% 

Rp. 9.262.318.300 
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Jadi, persentase biaya yang terjadi sampai tanggal 31 Desember 2009 adalah 

sebesar = 100% 

Pendapatan yang akan diakui sampai dengan periode ini adalah: 

= 100%  × Rp. 11.580.380.000 

= Rp. 11.580.380.000 

Pendapatan periode berjalan: 

= Rp. 11.580.380.000  -      Rp. 10.719.534.063 

= Rp. 860.765.937 

4.2.2.2 Pencatatan Kontrak Konstruksi Menurut PSAK No. 34 

Jurnal yang perlu dibuat dalam proses perhitungan kontrak konstruksi jangka 

panjang proyek pembangunan Apartemen “Salemba Residence” Untuk Pekerjaan 

Elektrikal, Elektronik dan Tata Udara Tower A dan Podium dari tahun 2007 sampai 

dengan akhir tahun 2009 menurut PSAK No. 34 adalah sebagai berikut: 

a. Jurnal untuk mencatat biaya konstruksi yang terjadi: 

Tahun 2007: 

Konstruksi dalam proses   Rp. 4.409.798.077 

 Kas        Rp. 4.409.798.077 

Tahun 2008: 

Konstruksi dalam proses   Rp. 4.164.050.314 

 Kas         Rp. 4.164.050.3146 
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Tahun 2009: 

Konstruksi dalam proses   Rp.    688.469.909 

 Kas       Rp.    688.469.909 

 

b. Jurnal untuk mencatat tagihan ke pembeli: 

Tahun 2007: 

Piutang dagang    Rp. 5.513.391.250 

 Tagihan atas konstruksi dalam proses  Rp. 5.513.391.250 

Tahun 2008: 

Piutang dagang    Rp. 5.206.142.813 

 Tagihan atas konstruksi dalam proses  Rp. 5.206.142.813 

Tahun 2009: 

Piutang dagang    Rp.    860.765.937 

 Tagihan atas konstruksi dalam proses  Rp.    860.765.937 

c. Jurnal untuk mencatat penagihan kas: 

Tahun 2007: 

Kas        Rp. 4.048.063.212 

 Piutang dagang     Rp. 4.048.063.212 
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Tahun 2008: 

Kas      Rp. 5.598.466.589 

 Piutang dagang     Rp. 5.598.466.589 

 

Tahun 2009: 

Kas      Rp.     635.359.274 

  Piutang dagang     Rp.    635.359.274 

 

d. Jurnal untuk mencatat pengakuan pendapatan, biaya dan laba kotor pada akhir 

periode akuntansi selama kontrak konstruksi: 

Tahun 2007: 

Biaya Konstruksi   Rp. 4.409.798.077 

Konstruksi dalam proses  Rp. 1.103.593.173 

 Pendapatan dari kontrak jangka panjang  Rp. 5.513.391.250 

Tahun 2008: 

Biaya Konstruksi   Rp. 4.164.050.314 

Konstruksi dalam proses  Rp. 1.042.092.499 

 Pendapatan dari kontrak jangka panjang  Rp. 5.206.142.813 

Tahun 2009: 

Biaya Konstruksi   Rp.    688.469.909 

Konstruksi dalam proses  Rp.    172.296.028 

 Pendapatan dari kontrak jangka panjang  Rp.    860.765.937 
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e. Jurnal untuk menutup rekening saat kontrak selesai 

Tagihan atas konstruksi dalam proses Rp. 11.580.300.000 

 Konstruksi dalam proses    Rp. 11.580.300.000 

 

4.2.2.3 Pelaporan Kontrak Konstruksi Menurut PSAK No. 34 

Berikut ini adalah pelaporan kontrak konstruksi jangka panjang sesuai dengan 

PSAK No. 34: 

a) Laporan Laba Rugi Proyek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN LABA RUGI PROYEK 

2007: 

Pendapatan dari kontrak jangka panjang   Rp. 5.513.391.250 

Biaya Konstruksi                  4.409.798.077 

Laba kotor       Rp. 1.103.593.173 

 

2008: 

Pendapatan dari kontrak jangka panjang   Rp. 5.206.142.813 

Biaya Konstruksi            4.164.050.314 

Laba kotor       Rp. 1.042.092.499 

 

2009: 

Pendapatan dari kontrak jangka panjang   Rp.    860.765.937 

Biaya Konstruksi               688.469.909 

Laba kotor       Rp.    172.296.028 
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b) Neraca Proyek 

Terlampir 

4.3 Evaluasi Penerapan Akuntansi Pendapatan Kontrak Konstruksi PT. X 

dengan PSAK No. 34 

 Berikut ini adalah evaluasi mengenai penerapan akuntansi pendapatan kontrak 

konstruksi jangka panjang PT. Trikarsa Bahtera Abadi dengan PSAK No. 34: 

4.3.1 Perhitungan Pengakuan Pendapatan Kontrak Konstruksi PT. Trikarsa 

Bahtera Abadi dengan PSAK No. 34 

Dari segi perhitungan pengakuan pendapatan kontrak konstruksi, metode 

akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mengakui pendapatan kontrak jangka 

panjang-nya berbeda dengan metode yang digunakan menurut PSAK No. 34, yaitu 

metode persentase penyelesaian dengan cost-to-cost basis; sedangkan perusahaan 

menghitung berdasarkan fisik pekerjaan di lapangan. Akibatnya, nilai pendapatan yang 

diakui oleh perusahaan dengan pendapatan yang diakui sesuai PSAK No. 34 memiliki 

perbedaan sebagai berikut: 

Tahun        Perusahaan      PSAK No. 34 

2007  Rp. 8.811.079.700  Rp. 5.513.391.250 

2008  Rp. 2.209.486.500  Rp. 5.206.142.813 

2009  Rp.    559.733.800  Rp.    860.765.937 

 Perbedaan penerapan akuntansi kontrak konstruksi yang dilakukan oleh 

perusahaan juga mempengaruhi besaran biaya yang diakui oleh perusahaan. Terjadi 

pembengkakkan biaya selama tahun 2007 dan tahun 2008, hal ini dikarenakan 

perusahaan tidak memisahkan antara biaya langsung proyek dengan biaya umum 
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perusahaan. Nilai selisih biaya antara biaya yang diakui perusahaan dengan biaya yang 

dihitung sesuai PSAK No. 34 adalah sebesar Rp. 198.664.885 (Seratus Sembilan Puluh 

Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima 

Rupiah). Perbedaan biaya tersebut masing-masing terjadi pada tahun 2007 dengan nilai 

sebesar Rp. 124.270.286 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 74.394.599. 

4.3.2 Pencatatan Akuntansi Pendapatan Kontrak Konstruksi PT. Trikarsa 

Bahtera Abadi dengan PSAK No. 34 

Pencatatan akuntansi pendapatan kontrak konstruksi yang dilakukan oleh PT. 

Trikarsa Bahtera Abadi berbeda dengan PSAK No. 34, karena nilai pendapatan dan 

biaya yang diakui oleh perusahaan di dalam jurnal pencatatan kontrak konstruksi tidak 

sesuai dengan PSAK No. 34. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode penerapan 

akuntansi pengakuan pendapatan kontrak konstruksi yang digunakan oleh perusahaan 

dengan PSAK No. 34. Selain itu, nama akun yang digunakan perusahaan untuk mencatat 

akuntansi pendapatan kontrak konstruksi berbeda dengan PSAK No. 34. Namun, 

perusahaan sudah mengakui laba kotor yang timbul setiap tahun selama periode berjalan 

sesuai dengan prinsip metode persentase penyelesaian.  

4.3.3 Pelaporan Kontrak Konstruksi PT. Trikarsa Bahtera Abadi dengan PSAK 

No. 34 

Pelaporan yang dibuat oleh perusahaan dalam mengakui pendapatan kontrak 

konstruksinya kurang lengkap, karena tidak dicantumkan mengenai metode yang 

digunakan untuk mengakui pendapatan kontrak jangka panjang. Hal ini bertentangan 

dengan PSAK No. 34 yang menyatakan bahwa perusahaan harus mencantumkan 
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mengenai metode yang digunakan untuk mengakui pendapatannya, dan metode yang 

digunakan perusahaan untuk menyelesaikan kontrak konstruksinya. 

 

4.4 Hasil Penelitian 

 Dalam analisa yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diketahui hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut: 

a. Jumlah pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang yang diterima oleh 

perusahaan adalah sebesar Rp. 11.580.300.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus 

Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk menyelesaikan proyek ini sebesar Rp. 9.262.318.300 (Sembilan 

Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tiga 

Ratus Rupiah), dan laba kotor yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 2.317.981.700 

(Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Depan Puluh Satu Ribu 

Tujuh Ratus Rupiah). 

b. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan proyek ini sebesar 

Rp. 9.262.318.300 merupakan hasil perhitungan ulang setelah dikurangi biaya-

biaya non-proyek sebesar Rp. 198.664.885 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta 

Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima 

Rupiah) dengan  jumlah biaya awal sebesar Rp. 9.460.983.185 (Sembilan Milyar 

Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sseratus 

Delapan Puluh Lima Rupiah). 

c. Metode akuntansi yang digunakan perusahaan untuk menghitung pendapatan 

kontrak jangka panjangnya adalah berdasarkan persentase fisik pekerjaan di 

lapangan dan bukan dengan menggunakan cost-to-cost basis. 
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d. Perusahaan mengakui laba kotor per tahun selama periode proyek berjalan. 

Pengakuan adanya laba kotor timbul dalam laporan laba rugi proyek. 

e. Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan masih sederhana dilihat 

dari nama akun yang digunakan oleh perusahaan  yang belum sesuai dengan 

PSAK No. 34. 

f. Pelaporan perusahaan mengenai pendapatan kontrak konstruksi masih kurang 

lengkap, karena perusahaan tidak mencantumkan mengenai metode yang 

digunakan untuk menyelesaikan kontrak dan metode yang digunakan perusahaan 

untuk mengakui pendapatan kontrak konstruksinya. 

 

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang telah dikemukan di bab 1 

oleh penulis maka: 

a. Dapat diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan metode persentase 

penyelesaian, sesuai dengan yang dinyatakan dalam PSAK No. 34 Tahun 2009 

mengenai akuntansi kontrak konstruksi, dalam mengakui pendapatan kontrak 

konstruksinya. 

b. Terbukti bahwa perlakuan akuntansi perusahaan dalam mengakui pendapatan dan 

biaya kontrak konstruksinya belum sesuai dengan PSAK No. 34. Hal ini 

dikarenakan masih adanya kekurangan pencatatan atau tidak lengkapnya 

pelaporan, serta pencatatan jurnal dengan nama akun yang berbeda dengan PSAK 

No. 34. 

c. Perbedaan penerapan akuntansi pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang 

yang digunakan oleh perusahaan berakibat pada timbulnya selisih antara biaya 

kontrak yang dihitung oleh perusahaan dengan total biaya kontrak yang dihitung 
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berdasarkan PSAK No. 34, sehingga berpengaruh pada laba kotor yang diakui 

oleh PT. X. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan 

beberapa hal berkaitan dengan penerapan akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang 

yang dilakukan oleh PT. Trikarsa Bahtera Abadi. Kesimpulan yang dapat diambil 

berdasarkan pembahasan sebelumnya antara lain sebagai berikut: 

a. PT. Trikarsa Bahtera Abadi tidak menggunakan metode yang sesuai dengan 

PSAK No. 34 mengenai akuntansi kontrak konstruksi, karena perusahaan 

menggunakan PSAK No. 23 sebagai acuan perhitungan pendapatan kontrak 

konstruksi-nya. Persentase yang digunakan PT. Trikarsa Bahtera Abadi untuk 

mengakui pendapatan kontrak jangka panjangnya dihitung berdasarkan prestasi 

pekerjaan di lapangan.  

b. Pada pencatatan laporan rekapitulasi biaya PT. Trikarsa Bahtera Abadi tahun 

2007 dan 2008 terdapat selisih biaya masing-masing sebesar Rp. 124.270.286 

(Seratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujus Puluh Ribu Dua Ratus Delapan 

Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 74.394.599 (Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus 

Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) 

dengan total selisih keseluruhan biaya dari tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 

2009 adalah sebesar Rp. 198.664.885 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta 

Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima 

Rupiah). Jumlah biaya awal adalah sebesar Rp. 9.460.983.185 (Sembilan Milyar 

Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sseratus 
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Delapan Puluh Lima Rupiah); sementara total biaya setelah dikoreksi 

berdasarkan PSAK No. 34 adalah sebesar Rp. 9.262.318.300 (Sembilan Milyar 

Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus 

Rupiah). Perbedaan jumlah biaya tersebut dikarenakan adanya biaya-biaya non-

proyek yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam biaya kontrak konstruksi PT. 

Trikarsa Bahtera Abadi.  

c. Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh PT. Trikarsa Bahtera Abadi masih 

belum sesuai dengan PSAK No. 34. Kekurangan terjadi pada kesalahan mencatat, 

perbedaan nama akun yang digunakan oleh pihak PT. Trikarsa Bahtera Abadi 

dengan PSAK No. 34, perbedaan perhitungan pengakuan pendapatan dan biaya, 

nilai dan tingkat kemajuan proyeknya, serta tidak lengkapnya pelaporan yang 

dibuat oleh PT. Trikarsa Bahtera Abadi dalam mengungkapkan pendapatan 

kontrak konstruksi jangka panjang. 

5.2 Saran 

 Saran dari penulis mengenai metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh 

PT. Trikarsa Bahtera Abadi, dalam menerapkan metode pengakuan pendapatan dan 

biaya kontrak konstruksinya adalah: 

1. Perbedaan penerapan akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang yang 

dilakukan oleh PT. Trikarsa Bahtera Abadi menyebabkan timbulnya 

pembengkakkan biaya yang cukup besar, agar kejadian serupa tidak terulang 

sebaiknya PT. Trikarsa Bahtera Abadi menerapkan akuntansi kontrak konstruksi 

jangka panjang sesuai dengan PSAK No. 34 mengenai kontrak konstruksi agar 

tidak terulang kesalahan seperti salah menghitung biaya. Terutama jika kesalahan 

tersebut memiliki nilai yang cukup materiil. 
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2. PT. Trikarsa Bahtera Abadi  harus membuat pelaporan akuntansi kontrak 

konstruksi jangka panjang yang lebih lengkap sesuai dengan ketentuan PSAK 

No. 34 m3ng3nai kontrak konstruksi, agar isi laporan keuangan proyek bisa lebih 

dipahami dan memudahkan pencarian informasi bagi penggunanya.  

3. PT. Trikarsa Bahtera Abadi juga sebaiknya melengkapi laporan keuangannya 

dengan pelaporan pengakuan laba dan proses perhitungan untuk menilai tingkat 

kemajuan proyek yang harus dilaporkan sehingga dapat lebih memperjelas isi 

dari laporan keuangan proyek. 
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