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ABSTRACT

Revenues are inflows from sale of goods or services, or other operation which is

ongoing in one periode of the companies. Recognition is when transaction should be

recognized as revenue. After the companies recognize transaction as revenue, they

need to measure how much should be recognized as revenue. Problem recognition and

measurement of revenue always related each other. Therefore, a standar is required in

recording of revenue. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) has issued a standard on the 1st

October 1994 about the preparation of financial statements. The standar which

regulated about revenue is PSAK No. 23 (revised 2009).

The research method used was qualitative analytical descriptive method, which collects

data in accordance with the fact that there was to later be analyzed and interpreted the

data and facts obtained so that it can be made a conclusion and suggestion by

comparing the data with relevant standards, it is PSAK No. 23 (revised 2009).

Based on the analysis and evaluation, the author concluded that the measurement and

disclosure of revenue carried out PT. XYZ is sufficient to meet PSAK No. 23 (revised

2009). Otherwise, recognition of revenue carried out PT. XYZ is not sufficient to meet

PSAK No. 23 (revised 2009).

Keywords: revenue recognition, revenue measurement, PSAK No. 23 (revised 2009)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas,

mengolah dan menyajikan data atas transaksi serta kejadian yang berhubungan

dengan keuangan sehingga berfungsi sebagai alat untuk memudahkan pengguna

dalam mengambil keputusan (Kieso, 2010). Fungsi utama akuntansi adalah sebagai

informasi keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan akuntansi dapat dilihat posisi

keuangan suatu perusahaan beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Informasi

mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh manajemen untuk membantu

membantu membuat keputusan perusahaan.

Proses akuntansi merupakan proses dalam menghasilkan output berupa

laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari empat jenis yaitu, laporan laba-

rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal dan laporan arus kas (Warren, 2008).

Laporan laba-rugi merupakan laporan akuntansi utama bagi setiap perusahaan.

Laporan Laba-Rugi melibatkan seluruh transaksi yang jumlah relatif banyak, mulai

dari awal periode akuntansi sampai periode akhir. Transaksi yang terlibat dalam

Laporan Laba Rugi ini terdiri dari seluruh pendapatan dan beban perusahaan

sehingga selisih dari kedua transaksi ini merupakan kauntungan/kerugian perusahaan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah suatu rangkuman dari keseluruhan

aktivitas yang dapat menaikkan ataupun menurunkan berbagai aktiva, kewajiban, dan

modal perusahaan selama suatu periode tertentu. Proses penyajian terdiri dari dua
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tahap. Tahap pertama disebut tahap pencatatan (recording phase) sedangkan tahap

kedua adalah tahap pengikhtisaran (summmarizing phase) (Sucipto: 2003). Masing-

masing tahap saling berkaitan dan tidak bisa saling mendahului karena tidak mungkin

laporan keuangan disusun tanpa adanya suatu aktivitas. Tahap-tahap ini yang dikenal

dengan istilah proses akuntansi atau siklus akuntansi.

Laporan laba rugi mengukur sejauh mana keberhasilan kegiatan bisnis suatu

perusahaan. Laporan ini menggambarkan kinerja suatu usaha terhadap pengelolaan

sumber daya yang dimiliki sebagai gambaran akan kemajuan atau kemunduran

perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas yang dicapai.

Unsur-unsur laporan laba rugi dibentuk oleh pendapatan (revenues), beban

(expenses), untung (gain) dan rugi (loss) (SFAC No. 6). Pendapatan (revenues)

merupakan arus masuk atas penjualan suatu barang maupun jasa atau kegiatan

operasional lainnya yang sedang berlangsung dalam suatu entitas dalam satu periode.

Sedangkan yang dimaksud dengan beban (expense) adalah arus keluar atas

penggunaan asset dan pemenuhan kewajiban dalam memproduksi suatu barang

maupun jasa atau dalam melakukan kegiatan operasiona lainnya yang berlangsung

dalam suatu entitas perusahaan dalam satu periode tertentu (Schroeder, 2005).

Pendapatan merupakan arus masuk atas penjualan suatu barang maupun jasa

atau kegiatan operasional lainnya yang sedang berlangsung dalam suatu entitas

dalam satu periode. Pendapatan menurut PSAK No. 23 (revisi Desember 2009)

adalah “arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas

normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan

kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Pendapatan hanya meliputi arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima
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dan dapat diterima oleh entitas untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan

pengakuan dan pengukuran pendapatan dalam memperoleh pendapatan.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan menjadi permasalahan dalam rangka

memperoleh pendapatan. Pengakuan merupakan saat dimana sebuah tarnsaksi harus

diakui sebagai pendapatan. Setelah diakui sebagai pendapatan, perusahaan perlu

mengukur berapa jumlah yang seharusnya diakui sebagai pendapatan, perusahaan

perlu mengukur berapa jumlah yang seharusnya diakui dari setiap transaksi dalam

suatu periode akuntansi. Permasalahan pengakuan dan pengukuran pendapatan saling

terkait satu sama lain. Permasalahan ini akan selalu muncul bila terjadi sebuah

tarnsaksi yang berhubungan dengan pendapatan. Pengakuan perlu dilakukan pada

saat yang tepat atas suatu kejadian ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Jumlah

pendapatan yang diakui juga harus diukur secara pasti.

Penetapan pendapatan memerlukan adanya suatu pencatatan secara

konsisten dan baik dari tahun ke tahun. Penetapan pendapatan harus diketahui kapan

diakui sebagai pendapatan. Pendapatan bisa diakui pada saat penerimaan yang biasa

disebut cash basis dan bisa juga diakui pada saat kejadian atau yang biasa disebut

dengan accrual basis.

Oleh karena itu, suatu pedoman atau standar diperlukan dalam pencatatan

penetapan pendapatan sehingga dalam menyusun laporan keuangan dapat disajikan

secara tepat dan wajar. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) telah mengeluarkan suatu

standar atau pedoman pada 1 Oktober 1994 tentang penyusunan laporan keuangan

termasuk didalamnya mengenai pendapatan yaitu Standar Akutansi Keuanagan

(PSAK) No. 23 revisi 2009.

Penelitian terdahulu terkait dengan PSAK No. 23 antara lain dilakukan oleh

Sibarani (2005) dengan judul “penetapan pendapatan dan biaya menurut PSAK No.
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23 pada Taspen (Persero) Medan”. Penetapan pendapatan PT TASPEN (Persero)

menerapkan metode cash basis yaitu pendapatan diakui setelah terjadinya penyerahan

sejumlah uang oleh peserta Taspen. Pendapatan ditinjau dari PSAK No.23, PT

TASPEN (Persero) telah menetapkan pendapatannya secara wajar karena manfaat

dimasa depan ekonomi telah mengalir ke perusahaan. Jadi, penetapan pendapatan di

PT TASPEN (Persero) telah sesuai dengan PSAK No. 23. Selain itu, PT TASPEN

(Persero) juga melaksanakan penetapan biaya. Adapun penetapan biaya menurut

PSAK No. 23 telah sesuai penetapannya menerapkan cash basis sama halnya dengan

pendapatan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tambunan (2005) dengan judul

“Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan menurut PSAK No. 23 Pada RSU Sari

Mutiara Medan”. RSU Sari Mutiara Medan belum secara keseluruhan melakukan

pengakuan dan pengukuran pendapatan rumah sakit dengan wajar. Hal ini didasarkan

pada adanya kesalahan pengakuan dan pengukuran pendapatan pada layanan pasien

rawat inap.

Hutagalung (2006) melakukan penelitian tentang Penerapan PSAK No. 23

mengenai ”Pengakuan Pendapatan Pada PT Benua Samudera Kargo Medan”.

Sumber pendapatan PT Benua Samudera Kargo Medan adalah berasal dari

penyewaan peti kemas yang terdiri dari pendapatan operasi yaitu Full Container

Load (FCL) dan Less Container Load (LCL) sedangkan pendapatan yang diperoleh

dari kegiatan nonoperasional yaitu pendapatan jasa giro dan selisih kurs pembukuan.

Pengukuran pendapatan dinilai berdasarkan nilai wajar dari imbalan yang diterima

kas maupun setara kas. Pengakuan pendapatan dilakukan pada saat pemesanan peti

kemas.
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Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini akan membahas

lebih lanjut tentang penerapan akuntansi pendapatan pada perusahaan jasa dibidang

konsultan pemasaran. Jasa konsultan pemasaran merupakan sebuah bisnis yang

menawarkan layanan berupa pertimbangan, nasihat, penjelasan ataupun keterangan

bagi kliennya yang berhubungan dengan strategi pemasaran. Jasa konsultan

pemasaran ini berperan besar dalam mencari tahu persentase kebutuhan akan sebuah

produk yang akan diluncurkan (Latief, 2009). Selain itu, konsultan pemasaran

menentukan strategi pemasaran yang baik untuk produk kliennya agar produk

kliennya dapat bersaing dipasar.

Seperti halnya dengan perusahaan manufaktur, perusahaan jasa konsultan

pemasaran juga mempunyai input dan output. Input perusahaan jasa mencakup

seluruh biaya yang ditanggung perusahaan jasa dalam memberikan pelayanan. Biaya

yang ditanggung oleh perusahaan jasa biasanya berupa biaya SDM dalam hal ini tim

survei, biaya iklan serta biaya yang terkait dengan kegiatan pemberian layanan.

Sedangkan output perusahaan jasa yaitu berupa imbalan yang diberikan konsumen

kepada perusahaan.

PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultan

pemasaran. Perusahaan ini menyediakan jasa berupa pembuatan web, jasa konsultan

marketing komunikasi dan lain-lain. Adapun sumber pendapatan PT. XYZ adalah

pemberian jasa berupa online marketing strategy, social media strategy, online

public relations, search engine marketing, online CRM, online marketing education,

corporate in house training, hingga e-marketplace solution. Pengakuan pendapatan

perusahaan ini adalah dengan menggunakan metode accrual basis dimana

pendapatan diakuai sebagai prosentase penyelesaian pekerjaan (percentage of cost

completion) untuk seluruh jenis proyek. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik
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menganalisa lebih mendalam penerapan akutansi atas pendapatan pada PT. XYZ.

Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian dengan judul ”Analisa Penarapan

Akutansi atas Pendapatan pada PT. XYZ berdasarkan PSAK No. 23 Periode

2009”.

1.2. Pembatasan masalah

Berdasarkan uraian – uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis perlu

membatasi ruang lingkup pembahasan. Penulis melakukan penelitian mengenai

penerapan akutansi atas pendapatan pada PT. XYZ berdasarkan PSAK No. 23.

Penerapan akuntansi atas pendapatan ini dibatasi pada tiga kelompok, yaitu

pengukuran dan pengakuan pendapatan. Kedua kelompok ini akan dianalisa terhadap

empat proyek PT. XYZ yang dilakukan selama periode 2009. Keempat proyek

tersebut yaitu proyek PT. KI, proyek PT. TL, proyek PT. TB dan proyek PT. WG.

1.3. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian di atas, maka

penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akutansi atas pendapatan PT. XYZ berdasarkan proyek

PT. KI, PT. TL, PT. TB dan PT. WG?

2. Apakah penerapan akutansi atas pendapatan di PT. XYZ berdasarkan keempat

proyek tersebut sudah sesuai dengan PSAK No. 23?

1.4. Tujuan penelitian
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Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan

informasi mengenai penerapan akutansi atas pendapatan PT. XYZ. Berdasarkan

perumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan pada PT. XYZ.

2. Menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan pada PT. XYZ

dengan ketentuan menurut PSAK No. 23 tentang penerapan akutansi atas

pendapatan.

1.5. Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan juga memiliki kegunaan bagi pihak – pihak yang

terkait dan juga pihak lain. Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian dapat memperbaiki tatakelola pencatatan akuntansi mengenai

penerapan atas akutansi pendapatan, serta meningkatkan akurasi laporan

keuangan yang dihasilkan

2. Bagi penulis

Hasil penelitian dapat memperluas wawasan mengenai penerapan akutansi atas

pendapatan, memberikan gambaran langsung penerapan teori yang telah

penulis dapatkan selama kuliah dengan praktek yang dilakukan didunia usaha.

3. Bagi pembaca

Sebagai referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lainnya yang

berkaitan dengan masalah ini. Selain itu sebagai tambahan wawasan bagi

pembaca mengenai penerapan akuntansi atas pendapatan.

1.6. Sistematika penuliasan
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Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan

penelitian, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika

pembahasan.

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 yang menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan bagi

penelitian ini serta kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam

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 serta penerapan

akuntansi atas pendapatan pada PT. XYZ. Menjelaskan mengenai

evaluasi – evaluasi tentang struktur organisasi,prosedur akuntansi atas

pendapatan dan beban.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta

saran bagi perusahaan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian akuntansi

Pengertian akuntansi, Warren (2008) merupakan sistem informasi yang

menyediakan laporan kepada pengguna tentang kegiatan ekonomi dan kondisi bisnis,

sedangkan menurut Kieso (2010) akuntansi merupakan proses mengidentifikasi,

mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan suatu entitas ekonomi.

Selain itu, menurut Suwardjono (2008) akuntansi didefinisikan sebagai seperangkat

pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi

keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan Negara tertentu dan

cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan

untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berdasarkan ketiga

pendapat diatas dapat disimpulkan akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan

yang mempelajari sistem informasi yang terdiri dari proses indentifikasi, pengukuran

dan komunikasi untuk menyediakan informasi keuangan untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan suatu organisasi atau perusahaan.

Informasi keuangan merupakan hasil dari proses indentifikasi atas transaksi

keuangan yang dilakuakan perusahaan, kemudian dilakukan penilaian atau

pengukuran sehingga dapat dikomunikasikan berupa laporan keuangan. Laporan

keuagan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, dalam hal ini

disusun berdasarkan GAAP (Kieso, 2010). Laporan keuangan yang dihasilkan berupa

neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan kepemilikan
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modal. Adapun informasi tambahan (additional information) tidak disusun

berdasarkan GAAP. Informasi tambahan tersebut berupa target perusahaan dimasa

yang akan datang, isu-isu yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan, serta

ramalan (forecast) kegiatan usaha dimasa yang akan datang (Kieso, 2010).

Proses akuntasi merupakan proses untuk menghasilkan output yang berupa

laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari empat jenis yaitu, laporan laba-

rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal dan laporan arus kas (Warren, 2008).

Laporan laba-rugi merupakan laporan akuntansi utama bagi setiap perusahaan.

Laporan laba-rugi melibatkan seluruh transaksi yang jumlah relatif banyak, mulai

dari awal periode akuntansi sampai periode akhir. Transaksi yang terlibat dalam

Laporan laba rugi ini terdiri dari seluruh pendapatan dan beban perusahaan sehingga

selisih dari kedua transaksi ini merupakan laba/rugi perusahaan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah suatu rangkuman dari keseluruhan

aktifitas yang dapat menaikkan ataupun menurunkan berbagai aktiva, kewajiban, dan

modal perusahaan selama suatu periode tertentu. Proses penyajian terdiri dari dua

tahap. Tahap pertama disebut tahap pencatatan (recording phase) sedangkan tahap

kedua adalah tahap pengikhtisaran (summmarizing phase) (Sucipto: 2003). Masing-

masing tahap saling berkaitan dan tidak bisa saling mendahului karena tidak mungkin

laporan keuangan disusun tanpa adanya suatu aktifitas. Tahap-tahap ini yang dikenal

dengan istilah proses akuntansi atau siklus akuntansi.

Menurut Kieso (2010) terdapat sembian langkah yang harus diakukan pada

proses atau siklus akuntasi, yaitu:

a. Pada tahap pertama, transaksi dianalisa kemudian diseleksi dan dicatat dalam

jurnal umum (general journal). Jurnal umum mencatat seluruh kronologis atas

transaksi yang telah terjadi.
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b. Pada tahap kedua, setelah transaksi dicatat dalam jurnal umum, maka jurnal

transaksi (journal entries) dipindahakan (posting) kedalam buku besar

(ledger). Proses pemindahan (posting) merupakan proses pemindahan angka

yang ada dalam jurnal umum kedalam buku besar (ledger). Buku besar terdiri

dari pos masing-masing akun dalam jurnal umum.

c. Pada tahap ketiga, saldo akhir akun buku besar dipindahkan ke neraca saldo

(trial balance). Neraca saldo menyajikan suatu ringkasan informasi saldo

transaksi yang tercatat di buku besar. Selain itu, neraca saldo juga merupakan

dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang dibuat secara periodik.

d. Pada tahap keempat, beberapa akun-akun dibuat jurnal penyesuaian. Jurnal

penyesuaian dibuat apabila terdapat transaksi tambahan pada periode

akuntansi berjalan. Jurnal penyesuaian di catat (dibukukan) pada kertas kerja

(work sheet).

e. Pada tahap kelima, neraca saldo yang telah disesuaikan (adjusted trial balance)

disusun setelah dilakukan jurnal penyesuaian. Penyesuaian neraca saldo ini

merupakan saldo akhir atas seluruh akun setelah dilakuakan penyesuaian pada

akhir periode akuntasi.

f. Pada tahap keenam, penyusunan laporan keuangan dilakukan setelah

penyesuaian terhadap neraca saldo. Penyusunan laporan keuangan pada kertas

kerja (work sheet) memberikan informasi tentang ikhtisar kegiatan serta

perubahan-perubahan dalam posisi keuangan. Setelah laporan keuangan

disusun pada kertas kerja, maka laporan keuangan tersebut dapat dibuat dalam

bentuk formal.
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g. Pada tahap ketujuh, akun-akun (closing entries) yang bersifat sementara

ditutup. Akun yang bersifat sementara merupakan akun-akun yang tercakup

dalam laporan laba/rugi yang berupa akun pendapatan dan beban.

h. Pada tahap kedelapan, neraca saldo setelah penutupan dapat disusun setelah

akun-akun yang bersifat sementara ditutup (post-closing trial balance).

Pembuatan neraca saldo ini dilakukan untuk mengkoreksi kesamaan antara

debet dan kredit setelah akun yang bersifat sementara ditutup.

i. Langkah terakhir, akun-akun tertentu dilakukan pembalikan (reversing

entries). Langkah ini tidak harus ditempuh, namun sering kali diperlukan

untuk memudahkan pencatatan dan penyesuaian pada periode selanjutnya.

Akun-akun tersebut seperti akun-akun yang ditangguhkan (deferred item) dan

akun antisipasi (accrued item).

Kesembilan siklus akuntansi ini diilustrasikan seperti Gambar 2.1.

Gambar 2. 1

Siklus Akuntansi

Sumber: Kieso (2010)

2.2. Pengertian pendapatan
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Kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan adalah hal

yang penting untuk dapat melanjutkan operasi perusahaan. Keuntungan yang

dihasilkan oleh suatu badan usaha adalah suatu ukuran keberhasilan manajer,

investor dan kreditur yang menggunakannya untuk mengevaluasi prospek perusahaan

dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu salah satu bagian terpenting dalam proses akuntansi adalah

penentuan, pengukuran dan pengakuan pendapatan serta pengukuran dan pengakuan

pencatatan ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan perusahaan. Suwardjono

(2008) mendefinisikan pendapatan dari beberapa konsep. Berdasarkan konsep aliran

masuk, pendapatan adalah kenaikan asset, sedangkan berdasarkan aliran keluar,

pendapatan adalah penyerahan produk yang diukur atas dasar harga perolehan produk

tersebut. Secara umun, pendapatan adalah produk perusahaan sebagai hasil dari

upaya produktif dimana pendapatan diukur berdasarkan jumlah rupiah asset baru

yang diterima pelanggan.

Menurut PSAK No. 23 Ikatan Akuntan Indonesia (revisi Desember 2009)

pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas

normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan

kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Arus masuk

bruto merupakan pemasukan yang berasal dari penjualan suatu barang atau jasa yang

telah diakukan. Aktivitas normal entitas merupakan kegiatan utama dari perusahaan

dalam menghasilkan produk atau jasa.

Menurut Schroeder (2005) pendapatan (revenue) adalah sebagai berikut:

“revenues is inflows or other enchangements of assets of an entity or settlement of

liabilities (or combination of both) during a period from delivering or producing

goods, rendering services, or other activities that constitute the entity’s ongoing

Analisis Penerapan..., NONDA MANTALIA, Ak.-IBS, 2011



major of central operation.” Pernyataan ini menjelaskan bahwa pendapatan adalah

arus kas masuk atau kenaikan asset atau penyelesaian kewajiban (kombinasi

keduanya) selama satu periode yaitu dari penyerahan atau produksi barang,

memberikan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan operasi utama

perusahaan.

Berdasarkan ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan

merupakan pemasukan dari manfaat ekonomi atau sejumlah kenaikan jumlah aktiva.

Pemasukan ini diukur berdasarkan nilai rupiah. Pemasukan berasal dari kegiatan

normal perusahaan atau yang berasal dari penjualan suatu produk maupun pemberian

jasa selama satu periode.

2.2.1. Pengakua pendapatan

Masalah akuntasi pendapatan berkaitan erat dengan penentuan jumlah dan

kapan suatu pendapatan harus dimasukkan dalam suatu periode. Apabila kedua hal

ini dilakukan dengan tidak tepat, maka penetapan laba menjadi tidak benar.

Masalah penentuan jumlah pendapatan berhubungan dengan pada saat diakuinya

penjualan barang atau penyerahan jasa sebagai pendapatan dan nilai dari

pendapatan yang diakui. Perbedaan saat pengakuan pendapatan dan penentuan

jumlah pendapatan akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan.

Kieso (2010) berpendapat pengakuan pendapatan adalah sebagai beikut:

“revenue is to be recognized when it is probable that future economic benefits will

flow to the company and reliable measurement of the amount of revenues is

possible”. Penyataan ini menjelaskan bahwa pendapatan harus diakui apabila

kemungkinan besar atas manfaat ekonomi dimasa yang akan datang akan dinikmati

perusahaan dan pengukurannya dapat diandalkan.
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Ketentuan pengakuan pendapatan atas penjualan jasa berdasarkan PSAK

No. 23 (revisi 2009) adalah: “Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan

jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi

tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada

tanggal neraca. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal jika seluruh kondisi

berikut ini dipenuhi:

a. jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;

b. kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi

tersebut dapat diperoleh entitas;

c. tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur

dengan andal; dan

d. biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi

tersebut dapat diukur dengan andal.”

Beradasarkan kedua pernyataan diatas, pengakuan pendapatan dengan

acuan pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode

persentase penyelesaian. Menurut metode ini, pendapatan diakui dalam periode

akuntansi jasa yang diberikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan

informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja suatu

perusahaan dalam suatu periode.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan

dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusaan. Namun, bila suatu

ketidakpastian timbul mengenai kolektibilitas suatu jumlah yang telah termasuk

dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih, atau jumlah yang pemulihannya

(recovery) tidak lagi besar kemungkinannya, diakui sebagai suatu beban daripada
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penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui semula (PSAK No. 23: revisi

Desember 2009).

Pada umumnya, pengakuan pendapatan dilakukan pada saat penjualan

(penyerahan). Hal ini dilakukan karena sebagian besar ketidakpastian mengenai

proses menghasilkan laba dan harga pertukaran sudah diakui sebelum penyelesaian

dan penyerahaan. Akan tetapi, dalam situasi tertentu pendapatan diakui sebelum

penyelesaian dan penyerahan. Contohnya adalah akuntansi kontrak konstruksi

jangka panjang yang menggunakan metode presentase penyelesaian.

Kieso (2010) mengklasifikasikan dua metode pengakuan pendapatan

untuk penjualan jasa kontrak:

a. metode persentase penyelesaian. Pendapatan dan laba kotor diakui setiap

periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu besarnya

persentase penyelesaian. Biaya konstruksi ditambah laba kotor yang

dihasilkan sampai hari ini diakumulasi dalam sebuah akun persediaan

(konstruksi dalam proses), dan termin diakumulasi dalam akun kontrak

persediaan (tagihan atas konstruksi dalam proses) (Kieso, 2010).

b. Metode kontrak selesai. Dalam metode ini pendapatan dan laba kotor

hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Biaya konstruksi

diakumulasi dalam sebuah akun persediaan (konstruksi dalam proses),

dan termin diakumulasi dalam akun kontrak persediaan (tagihan atas

konstruksi) (Kieso, 2010).

2.2.2. Pengukuran pendapatan

Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 23 (revisi Desember 2009)

menyatakan bahwa “Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima
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atau dapat diterima”. Nilai wajar adalah jumlah dimana suatu asset dapat

dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan

berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Berdasarkan kriteria diatas, pengukuran pendapatan mengacu pada nilai

sekarang atas nominal uang yang ekuivalen dengan nominal uang yang akhirnya

akan diterima sebagai hasil proses produksi atau transaksi. Dari kriteria ini jelas

bahwa seluruh hasil pengembalian, potongan (discount), dan pengurangan lainnya

dari harga yang ditagih harus dikurangi dari pendapatan yang berasal dari transaksi

tersebut.

Walaupun demikian, pengukuran pendapatan juga memiliki keterbatasan.

Keterbatasan pengukuran pendapatan dapat timbul karena data akuntasi yang

disajikan berdasarkan asumsi bahwa data tersebut relevan. Namun, ketidak

mampuan untuk membuat pengukuran pendapatan yang terandal dan atribut khusus

yang dianggap relevan dapat juga disebabkan oleh kurangnya teknik pengukuran

yang terandal dan ketidak mampuan untuk menemukan prosedur pendapatan yang

menjelaskan secara layak atribut yang sedang diukur.

Ada beberapa elemen dasar yang bersifat praktis terhadap pengukuran

pendapatan dalam akuntansi keuangan. Prinsip pengukuran tersebut disebut dengan

prinsip pervasive (Siregar, 2004):

a. Harga pertukaran di masa lalu (harga pokok historis).

Harga historis merupakan harga perolehan sumber daya saat

mendapatkannya. Harga historis biasanya digunakan untuk mengukur

persediaan, peralatan dan aktiva lain.

b. Harga pembelian.
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Harga pembelian diidentifikasikan sebagai harga pokok penggantian yang

timbul oleh sumber daya yang diukur dengan harga beli saat ini. Harga

pembelian sering digunakan untuk menentukan harga pokok atau harga

pasar persediaan/jasa.

c. Harga penjualan.

Harga penjualan diidentifikasikan sebagai harga yang berlaku saat ini dan

kondisi harga kemungkinan besar stabil atau perubahan tidak material,

misalnya untuk logam mulia.

d. Harga diamasa yang akan datang.

Harga ini mencerminkan penerimaan tunai di masa yang akan datang dan

mendiskontokannya terhadap nilai yang berlaku, sehingga realisasi dan

kesetaraan pendapatan dapat terjamin. Penggunaannya untuk menaksir

harga pokok di masa yang akan datang apabila pendapatan atas persentase

selesai.

Berdasarkan hal diatas, maka pendapatan dapat diukur berdasarkan nilai

wajar sumber daya yang bersangkutan. Namun, pengukuran pendapatan ini dapat

sulit dilakukan apabila tidak didukung dengan data akuntansi yang kurang relevan.

Oleh karena itu, pendapatan dapat diukur berdaarkan keempat elemen pengukuran

diatas agar pengukuran atas pendapatan dapat dilakukan.

2.3. Penelitian terdahulu

Adapun penelitian yang terkait dengan penerapan akuntansi atas pendapatan

dan beban berdasarkan PSAK No.23, yaitu:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu
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No. Nama Judul Objek Hasil

1 Alberto Hans
Hutagalung

Penerapan
PSAK No. 23
Mengenai
Pengakuan
Pendapatan
pada PT. Benua
Samudera
Kargo Medan

PT. Samudera
Kargo Medan

Pengakuan
pendapatan:
dilakukan pada
saat
pemesanan
peti kemas.

Pengukuran
pendapatan:
diukur
berdasarkan
nilai wajar dari
imbalan yang
diterima atau
yang dapat
diterima dalam
bentuk kas dan
setara kas.

2 Arisandrini Pengakuan dan
Pengukuran
Pendapatan
Menurut PSAK
No. 23 pada PT.
(Persero)
Pelabuhan
Indonesia
Cabang
Lhokseumawe

PT. (persero)
pelabuhan
Indonesia
Cabang
Lhokseumawe

Pengakuan
pendapatan:
menggunakan
metode
accrual basis
dimana
pendapatan
diakui setelah
perusahaan
memberikan
jasa
pelayanann
kepada
pelanggan.

Pengukuran
pendapatan:
menggunakan
33ariff yang
telah
ditetapkan
Menteri
Perhubungan
dan Dewan
Direksi
Perusahaan.

3 Darlia S. Penetapan
Pendapatan dan

PT. Taspen
(persero)

Penetapan
pendapatan:
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Sibarani Biaya Menurut
PSAK No.23
pada PT.
Taspen
(persero)
Medan

Medan menggunakan
metode cash
basis dimana
pendapatan
diakui setelah
penyerahan
sejumlah uang
oleh pesrta
Taspen.

Penetapan
biaya:
menggunakan
menggunakan
metode cash
basis sama
hal-nya
dengan
penetapan
pendapatan.

4 Desrita
Debataraja

Penerapan
PSAK No. 23
dalam
Pengakuan
Pendapatan Jasa
Konstruksi pda
PT. Adhi Karya
(persero)
Cabang I
Medan

PT. Adhi
Karya
(persero)
Cabang I
Medan

Pengakuan
pendapatan:
menggunakan
metode
persentase
penyelesaian
dimana
besarnya
pendapatan
didasarkan
pada
persentase
pekerjaan yang
telah
dilakukan.

Pengukuran
pendapatan:
berdasarkan
nilai kas atau
setara kas yang
diterima pada
saat transaksi.

5 Sisca Agatha Penerapan
Pengakuan dan
Pengukuran
Pendapatan

Perusahaan
Daerah Pasar
Kota Medan
Cabang I

Pengakuan
pendapatan:
menggunakan
dua metode
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Menururt PSAK
No. 23 pda
Perusahaan
Daerah Pasar
Kota Medan
Cabang I

yaitu, accrual
basis dan cash
basis. Accrual
basis
digunakan
untuk
pendapatan
yang diperoleh
atas tagihan
bulanan pada
tempat
berjualan,
sewa took, jasa
listrik dan
iuran
pembangunan
pasar.
Sedangkan
cash basis
untuk
pendapatan
usaha yang
diperoleh dari
tempat
berjualan
harian, kamar
mandi, izin
masuk motor,
jasa air, dan
lain-lain.

Pengukuran
pendapatan:
diukur
berdasarkan
nilai wajar
yang diterima,
yaitu nilai dari
hasil transaksi
ditujukan pada
ekuivalen kas.

6 Farida Siregar Penerapan
PSAK No. 23
tentang
pengakuan
Pendapatan
pada PT. Buana
Estate Cabang

PT. Buana
Estate Cabang
Medan

Pengakuan
pendapatan:
menggunakan
metode
accrual basis
dimana
pendapatan
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Medan dan
keuntungan
diakui pada
saat terjadinya
transaksi
pendapatan
yang
bersangkutan.

Pengukuran
pendapatan:
berdasarkan
jumlah fee
yang akan
diterima
dikurangi
dengan claim
mutu dan
claim susut
atas produk
yang dijual.

7 Juanita Indriani
Tambunan

Pengakuan dan
Pengukuran
Pendapatan
menurut PSAK
No. 23 pada
RSU Sari
Mutiara Medan

RSU Sari
Mutiara
Medan

Pengakuan
pendapatan:
menggunakan
cash basis
diamana
pengakuan
pendapatan
dilakukan
setelah
menerima
pembayaran
dari pelayanan
medis yang
telah diberikan
kepada pasien.

Pengukuran
pendapatan:
tidak
dilakukan
pengukuran
terhadap jasa
yang telah
diberikan.

8 Martha Munthe Pengakuan dan
Pengukuran

Perum
Pegadaian

Pengakuan
pendapatan:
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Pendapatan
menurut PSAK
No. 23 pada
Perum
Pegadaian
Kantor Cabang
Medan Utara

Kantor
Cabang
Medan Utara

menggunakan
metode cash
basis.

Pengukuran
pendapatan:
pendapatan
diukur
berdasarkan
nilai wajar dan
diukur secara
andal
menggunakan
ketentuan yang
berlaku serta
dinilai dengan
satuan mata
uang rupiah.

9 Ronal Panangian
Simatupang

Penerapan
Pengakuan dan
Pengukuran
Pendapatan
menurut PSAK
No. 23 Studi
Kasus pada PT.
Kereta Api
(persero) Divisi
Regioanal –I
Sumatera Utara

PT. Kereta
Api (persero)
Divisi
Regioanal –I
Sumatera
Utara

Pengakuan
pendapatan:
menggunakan
dua metode
yaitu cash
basis untuk
pendapatan
operasional
dan accrual
basis untuk
pendapatan
non
operasional.

Pengukuran
pendapatan:
diukur
berdasarkan
nilai wajar.
Nilai wajar
tersebut
merupakan
kesepakatan
antara
perusahaan
dengan pihak
pengguna jasa.

2.4. Rerangka Pemikiran
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Gambar 2.2 menggambarkan rerangka pemikiran yang akan dibahas dalam

penulisan skripsi ini.

Dalam menjalani kegiatan operasional perusahaan, PT. XYZ perlu

melakukan pencatatan akuntansi yang nantinya akan menjadi informasi mengenai

keuangan perusahaan. Pencatatan akuntansi atas pendapatan merupakan salah satu

pencatatan yang paling material bagi PT. XYZ dimana seluruh pemasukan atas

kegiatan utama perusahaan dilaporkan. Oleh karena itu perlu dianalisa lebih lanjut

mengenai penerapan akuntansi atas pendapatan yang dilakukan PT. XYZ. Dalam hal

ini, peneliti menjadikan PSAK No. 23 sebagai acuan analisa atas pendapatan yang

dilakukan PT. XYZ. Analisa perbandingan atas penerapan akuntansi atas pendapatan

PT. XYZ dilakukan terhadap empat proyek yang dilakukan oleh PT. XYZ selama

tahun 2009. Empat proyek tersebut yaitu proyek dengan PT. KI, PT. TL, PT. TB dan

PT. WG. Dari empat proyek tersebut akan dianalisa penerapan akuntansi atas

pendapatan yang terkait masing-masing proyek dan selanjutnya dibandingkan dengan

PSAK No. 23 dan dapat ditasik kesimpulan.
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Gambar 2.2

Rerangka Pemikiran

PT. XYZ

(Konsultan marketing)

Penerapan Akuntansi

(pendapatan)

PT. XYZ

(Konsultan
marketing)

Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan

(PSAK) No. 23

PT. KI

PT. TL

PT. TB

PT. WG

Kesimpulan
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan pada sebuah perusahaan jasa

konsultan pemasaran, yaitu PT XYZ yang berlokasi di jalan Duren tiga, Jakarta

selatan. Objek penelitiannya adalah analiasa penerapan akuntasi atas pendapatan

berdasarkan PSAK No.23 (revisi 2009) pada PT. XYZ periode 2009. Penelitian ini

dilakukan mulai dari awal Oktober hingga selesai. Penelitian ini bersifat studi kasus,

yakni menganalisis keadaan suatu bagian di dalam perusahaan tersebut apakah

penerapan akuntansi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Jenis Data

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

dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

a. Data primer

Data yang berasal dari sumber yang terkait langsung (Sekaran; 2003). Data

ini tersedia dalam bentuk kompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data

primer dicari melalui nara sumber atau responden dimana responden yaitu

orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

b. Data sekunder
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Data yang diperoleh dari berbagai informasi yang didapatkan dari literatur

yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian (Sekaran; 2003). Dalam

hal ini, peneliti memiliki beberapa buku pegangan dan skripsi terdahulu

sebagai dasar literatur. Penjelasan tentang teori didapatkan dari beberapa

buku pegangan dan literatur tersebut.

3.2.2. Metode Pengambilan Sampel

Peneliti mengambil sample berupa proyek yang dilakukan PT. XYZ

periode 2009. Sample proyek yang diambil sebanyak empat buah dari dua belas

proyek yang dilakukan PT. XYZ pada periode 2009. Keempat proyek tersebut

adalah proyek yang dilakukan untuk PT. KI, PT. TL, PT. TB dan PT. WG.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui beberapa cara, terdiri

dari :

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian lapangan, penulis meninjau secara langsung objek

penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik yang

dibahas. Teknik pengumpulan data antara lain:

i. Wawancara (Inquiry)

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan individu

yaitu Pimpinan Bagian Penggajian karena merupakan bagian yang

kompeten berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga,

bagian tersebut dianggap bertanggung jawab dan menguasai masalah

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
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ii. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam

yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Kegiatan

dokumentasi melibatkan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan

pemilihan dokumen sesuai dengan kebutuhan dokumentasi.

b. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data sekunder

yang bersifat teoritis untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisis

terhadap masalah yang diteliti. Selain itu, data yang terkumpulkan akan

dijadikan dasar pertimbangan untuk mengeksplorasi berbagai indicator

variable.

3.3. Metodologi Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis kualitatif dan kuantitatif,

yaitu mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang ada untuk kemudian

dianalisis dan diinterpretasikan data dan fakta yang diperoleh tersebut sehingga dapat

dibuat suatu kesimpulan dan saran dengan membandingkan data tersebut dengan

teori relevan yang telah dijelaskan sebelumnya.
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT. XYZ

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan

modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian dilakukan oleh dua orang

atau lebih dan wajib memiliki beberapa bagian dari modal dasar. Modal dasar

seluruhnya terdiri dari saham yang dapat di perjual-belikan. Kerena modalnya terdiri

dari saham-saham yang dapat diperjual-belikan, maka apabila terjadi perubahan

kempemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa membubarkan perseroan terbatas.

(UURI No. 40 tentang Perseroan Terbatas: 2007)

Perseroan Terbatas “PT. XYZ” didirikan oleh Nukman Luthfie berdasarkan

Akta pendirian No. 3, tanggal 24 Januari 2003. PT. XYZ ini berkedudukan di Kindo

Building Jl. Raya Duren Tiga, Jakarta Selatan. Pada awal berdirinya, Nukman

Luthfie menyetor modal dasar berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

yang terdiri atas 1.000 (seribu) lembar saham, yang mana masing-masing saham

bernilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Seiring berjalannya kegiatan usaha,

PT XYZ menambah modal berdasarkan Akta Notaris Abri, SH No. 51 tertanggal 29

Desember 2009. Penambahan modal usaha tersebut sebesar 100 (seratus) persen dari

modal awal berdirinya perseroan yaitu menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) yang terdiri atas 1.000 lembar saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah). Penambahan modal ini disetor dalam bentuk tunai kepada perseroan oleh

masing-masing pendiri yaitu Ir. Nukman Luthfie dan Ismail Purwana Harjapamekas.

Analisis Penerapan..., NONDA MANTALIA, Ak.-IBS, 2011



Berdasarkan Akta notaris, PT. XYZ bergerak dalam bidang usaha jasa,

perdagangan pembangunan dan percetakan. Bidang usaha PT XYZ diklasifikasikan

lebih rinci dalam Sertifikat Kadin propinsi DKI Jakarta yaitu bidang teknologi

informasi, komunikasi multimedia, jasa pemasok aplikasi komputer dan jasa internet

dan jaringan. Seiring berjalannya waktu, PT. XYZ berkembang dan memiliki

berbagai lini bisnis yang secara keseluruhan menitik beratkan pada bidang konsultan

marketing online. Lini bisnis ini terdiri dari online marketing strategy, social media

strategy, online public relation, search engine marketing, online CRM, online

marketing education, corporate in-house training hingga e-marketplace solution.

Sumber daya manusia PT. XYZ mencapai 60 orang. Umumnya, PT. XYZ

mempekerjakan karyawan muda yang berusia kurang dari 25 tahun. Hal ini

disebabkan karena generasi muda tersebut lebih memahami seluk beluk dunia online

dan lebih aktif di pelbagai sosial media. Saat ini setiap karyawan menangani tiga

klien, sementara pada level manajer menangani lima klien.

4.2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada penulis,

struktur organisasi yang berlaku pada perusahaan ini berbentuk garis dan staf. Sejak

berdirinya hingga saat ini, PT. XYZ telah mengalami beberapa kali perubahan yang

disesuaikan dengan perkembangan operasional perusahaan. Bagan struktur organisasi

perusahaan dapat dilihat pada lampiran 1.

Berdasarkan struktur organisasi perusahaan tersebut dapat diuraikan tugas-

tugas yang terdapat pada masing-masing bagian atau departemen. Berikut merupakan

tugas-tugas yang dikerjakan oleh masing-masing departemen.
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4.2.1. Direksi

Direksi mempunyai wewenang untuk memutuskan calon proyek/proyek

yang dapat ditangani diproses lebih lanjut dalam kegiatan pemasaran/operasi, oleh

karena itu direksi terlibat dalam analisis informasi proyek selain itu, direksi

bertanggung jawab dalam penyelesaian dokumen calon proyek/proyek. Direksi juga

berwenang menetapkan kebijakan, memecahkan masalah, dan menjamin kualitas

produk setiap proyek.

PT XYZ membagi direksi menjadi tiga bagian yaitu, direktur dalam

pengembangan usaha (pemasaran), direktur dalam pengembangan teknologi (IT)

dan direktur keuangan.

4.2.2. Manajer/ Wakil Manajer Operasi Informasi Teknologi

Manajer informasi teknologi mempunyai wewenang melaksanakan kendali

mutu, sehingga hasil pekerjaan memuaskan Pemberi Tugas dan pihak lain yang

berkepentingan. Selain itu, manajer informasi teknologi berwenang dalam

melaksanakan manajemen kontrak, sehingga pekerjaan dilaksanakan tepat waktu,

efisien dan tepat waktu.

Manajer informasi teknologi ikut berperan serta dalam manajemen proyek.

Adapun wewenang yang harus dilakukan manajer informasi yaitu melaksanakan

fungsi-fungsi manajemen proyek. Fungsi manajemen proyek yang harus dilakukan

oleh manajer informasi teknologi yaitu:

a. Merencanakan (work plan) dan menyusun anggaran

b. Menetapkan organisasi dan tim/staf pelaksana
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c. Memberi arahan/metodologi/pendekatan pelaksana

d. Mengawasi/supervisi proses penyelesaian pekerjaan

Selain berperan langsung dalam manajemen proyek, manajer informasi

teknologi juga bekerja sama dengan manajemen keuangan dalam beberapa hal.

Manajer informasi teknologi bersama dengan manajer keuangan menyetujui

pengeluaran biaya operasional proyek (direct cost), berdasarkan anggaran dan

kebutuhan nyata operasional proyek. Biaya proyek tersebut seperti:

a) Biaya survey/data, biaya perjalanan per diem.

b) Pembayaran upah proyek kepada tenaga ahli, karyawan proyek, serta

personil proyek lainnya, berdasarkan kinerja/prestasi kerja mereka.

c) Kebutuhan personil proyek yang mendesak yang diperhitungan dari upah

proyek.

4.2.3. Manajer Pemasaran

Manajer pemasaran berwenang dalam memperoleh, melacak informasi

proyek yang positif dan diperkirakan menguntungkan dan mengembangkan usaha.

Selain itu, manajer pemasaran juga berwenang dalam memproses informasi proyek

menjadi calon proyek dan seterusnya sampai kontrak ditandatangani.

Manajer pemasaran juga bekerjasama dengan manajer/wakil manajer

operasi dan manajer keuangan. Manajer pemasaran bekerjasama dengan

manajer/wakil manajer operasi dalam menyiapkan dokumen proposal, sampai

dengan dokumen kontrak apabila berhasil memenangkan lelang. Sedangkan

kerjasama dengan manajer keuangan yaitu dalam hal menyetujui pengeluaran rutin

pemasaran, dan mengajukan usulan biaya promosi kepada manajer keuangan untuk

disetujui Direksi.
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4.2.4. Manajer Keuangan

Manajer keuangan mempunyai wewenang dalam mengelola cash-flow

proyek dan perusahaan. Selain itu, manajer keuangan berwenang menyiapkan

laporan keuangan baik proyek maupun perusahaan dan menyetujui pengeluaran

overhead rutin non-proyek sesuai dengan anggaran yang telah disetujui Direksi.

Manajer keuangan bertanggung jawab dalam mengelola asset dan

liabilities secara sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, manajer keuangan juga

bertanggng jawab dalam merintis pencarian sumber dana untuk pre-finance proyek

ataupun kebutuhan rutin/overhead.

4.3. Analisa dan Pembahasan

Peneliti melakukan analisa terhadap empat proyek yang dilakukan oleh PT.

XYZ selama tahun 2009. Empat proyek tersebut terdiri dari proyek PT. KI, PT. TL,

PT. TB dan PT. WG. Berikut ini merupakan ilustrasi peberapan akuntansi

pendapatan dan beban yang dilakukan oleh PT. XYZ terhadap masing-masing

proyek.

4.3.1. Penerapan Akuntansi atas Pendapatan PT. XYZ

4.3.1.1. Proyek PT. KI

Pada tanggal 23 Februari 2009 PT. XYZ melakukan kontrak perjanjian

dengan PT. KI. Proyek tersebut berakhir pada tanggal 23 Februari 2010. Adapun

sejumlah proyek yang diberikan PT. KI (pemberi kerja) kepada PT. XYZ

(penerima kerja) yaitu:
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a. pemberian/pelaksanaan jasa konsultasi pembuatan web dan online

marketing stategy untuk promosi (campaign) online brand name

RICHEESE

b. promosi:

i. membuat 1 product site

ii. me-redesign atau membuat account di facebook atau twitter

iii. membuat non brand–facebook account untuk mencari

kebutuhan marketing, beserta kegiatan Netnography-nya

iv. membuat 12 facebook banner

v. melakukan social Media maintenance selama 12 bulan di

kalender dan twitter

vi. melakukan campaign melalui iklan di facebook dan social

media influencer 50 orang untuk RICHEESE, serta campaign

melalui I-Hub yang budgetnya diajukan terpisah.

4.3.1.1.1. Pengukuran Pendapatan Proyek

Harga atas seluruh pekerjaan yang harus dibayarkan oleh PT. KI

kepada PT. XYZ adalah sebesar Rp. 1.015.400.000,- (Satu Miliar Lima Belas

Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Harga proyek tersebut merupakan pendapatan

bagi PT. XYZ yang diukur berdasarkan nilai wajar proyek yang

bersangkutan. Pendapatan yang diukur berdasarkan nilai wajar merupakan

harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak

sepakat bahwa perincian dan pembayaran adalah sebagai berikut:

a) Harga jasa konsultasi dan strategi: Rp. 241.000.000,- dibayar dalam 2

tahap pembayaran yaitu sbb:
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i. Tahap I, yaitu sebesar Rp. 60.250.000,- (enam puluh juta dua ratus

lima puluh ribu rupiah) dibayar selambat-lambatnya 12 hari

kalender sebelum website live;

ii. Tahap II, yaitu sebesar Rp. 180.750.000,- (seratus delapan puluh

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar selambat-

lambatnya 12 hari kalender setelah Website Live.

b) Biaya bulanan hosting, maintenance facebook dan twitter, biaya iklan

facebook, termasuk Agency fee-nya yaitu sebesar Rp. 560.400.000

dibayar tiap bulannya selama 12 bulan sebesar Rp. 46.700.000,-

(emapat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), per bulan

kalendernya.

c) Biaya promosi melalui social media influencer termasuk agency fee-

nya, yaitu sebesar Rp. 214.000.000, dibayar selambat-lambatnya 12

hari kalender sebelum promosi dilakukan.

d) Kedua belah pihak sepakat bahwa PT. XYZ wajib menyampaikan

tagihan (invoice) kepada PT. KI untuk setiap tahap pembayaran,

selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender sebelum tanggal

jatuh tempo masing-masing tahap pembayaran tersebut.

Pengukuran pendapatan yang dilakukan PT. XYZ adalah nilai wajar

yang telah disepakati antara perusahaan dengan PT. KI. Dimana pengukuran

pendapatan dinilai berdasarkan kas atau setara kas yang diterima atas

transaksi. Berdasarkan PSAK No. 23 (revisi 2009), pengukuran pendapatan ini

dapat diterima walaupun tanpa pendiskontoan. Pengukuran pendapatan yang

diperoleh dari hasil kontrak yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat
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dengan harga yang disepakati pada saat transaksi mencerminkan nilai tukar

produk yang akan diterima oleh perusahaan.

4.3.1.1.2. Pengakuan Pendapatan Proyek

4.3.1.1.2.1. Pengakuan Pendapatan Proyek PT. XYZ

Berdasarkan perincian pendapatan diatas, maka dapat diperoleh

rincian pembayaran yang harus ditunaikan oleh PT. KI setiap bulannya atas

proyek RICHEESE seperti Lampiran 2. Rincian pembayaran ini sekaligus

menjadi rincian pendapatan bagi PT. XYZ yang untuk selanjutnya diakui

sebagai pendapatan setiap bulannya.

Jatuh tempo pembayaran setiap bulan yang ditetapkan kedua belah

pihak yaitu setiap tanggal 23. Tagihan (invoice) diterbitkan PT. XYZ setelah

jasa pada bulan yang bersangkutan telah ditunaikan. Tagihan diterbitkan oleh

PT. XYZ kepada PT. KI yaitu sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo

yaitu pada tanggal 13. Oleh karena itu, pendapatan diakui pada saat tagihan

(invoice) diterbitkan yaitu setiap tanggal 13.

Adapun jurnal yang dicatat pada saat mengakui pendapatan proyek

selama tahun 2009. Jurnal dicatat setiap bulan sampai akhir tahun 2009.

Berikut ini jurnal yang dicatat PT. XYZ untuk mengakui pendapatan atas

proyek RICHEESE selama periode 2009:

Tabel 4. 1
Jurnal Bulanan 2009 PT XYZ

1) menerbitkan invoice untuk bulan Maret'09
13/3/09 piutang-PT. KI 106,950,000.00

pendapatan-PT. KI 106,950,000.00
2) menerima pembayaran dari PT. KI untuk bulan Maret'09
22/3/09 bank 106,950,000.00

piutang-PT. KI 106,950,000.00
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3) menerbitkan invoice untuk bulan April'09
13/4/09 piutang-PT. KI 441,450,000.00

Pendapatan-PT. KI 441,450,000.00
4) menerima pembayaran dari PT. KI untuk bulan April'09
22/4/09 bank 441,450,000.00

piutang-PT. KI 441,450,000.00
*) jurnal yang dicatat setiap bulan sampai akhir periode kontrak
5) menerbitkan invoice untuk bulan Mei'09
13/5/09 piutang-PT. KI 46,700,000.00

pendapatan-PT. KI 46,700,000.00
6) menerima pembayaran dari PT. KI untuk bulan Mei'09
22/5/09 bank 46,700,000.00

piutang-PT. KI 46,700,000.00
7) menerbitkan invoice untuk bulan Desember'09
13/12/09 piutang-PT. KI 46,700,000.00

pendapatan-PT. KI 46,700,000.00
8) menerima pembayaran dari PT. KI
22/12/09 bank 46,700,000.00

piutang-PT. KI 46,700,000.00
8) jurnal penyesuaian 31 Desember 2009
31/12/09 piutang belum difakturkan 12,051,612.90

pendapatan-PT. KI 12,051,612.90
penyesuaian u/ Des'09: (31-23)x 46.700.000 = 12,051,612.90

31
9) jurnal pembalik (reversing entries ) atas jurnal No. 7
1/1/2010 pendapatan-PT. KI 12,051,612.90

piutang belum difakturkan 12,051,612.90
10) menerbitkan invoice untuk bulan Januari 2010
13/1/10 piutang-PT. KI 46,700,000.00

pendapatan-PT. KI 46,700,000.00
Sumber: Data Primer Diolah

Pada bulan Maret 2009, pendapatan yang diakui dari penjualan jasa

yaitu sebesar Rp. 106.950.000,-. Pendapatan tersebut merupakan penghasilan

dari penjualan jasa konsultan dan pengelolaan (maintenance) facebook &

twitter. (Lampiran 2)

Pada bulan April 2009, pendapatan yang diakui dari penjualan jasa

yaitu sebesar Rp. 441.450.000,-. Pendapatan tersebut merupakan penghasilan

dari penjualan jasa konsultan, pengelolaan (maintenance) facebook & twitter

dan jasa promosi. (Lampiran 2)
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Pada bulan Mei sampai Desember 2009, pendapatan yang diakui

dari penjualan jasa yaitu sebesar Rp. 46.700.000,-. Pendapatan tersebut

merupakan penghasilan dari penjualan pengelolaan (maintenance) facebook

& twitter. Pendapatan yang diakui sama setiap tahunnya karena proyek yang

masih harus dilakukan sampai akhir periode proyek yaitu hanya jasa

pengelolaan (maintanance) facebook dan twitter. (Lampiran 2)

Adapun penyesuaian yang dilakukan PT. XYZ untuk mengakui

pendapatan atas jasa yang telah ditunaikan pada tanggal 24 Desember

sampai 31 Desember 2009. Tagihan atas jasa pada tanggal tersebut

seharusnya diterbitkan pada bulan Januari 2010, tetapi karena sebagian jasa

telah ditunaikan pada tanggal tersebut maka jasa yg telah ditunaikan pada

tanggal tersebut harus diakui sebagai pendapatan. Penyesuaian untuk

mengakui pendapatan untuk 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp.

12.051.612,9,-.

Adapun jurnal pembalik (Reversing entries) yang dicatat diawal

tahun 2010. Pencatatan ini dilakukan untuk menghapus pendapatan yang

telah diakui pada tanngal 24-31 Desember 2009.

Berdasarkan informasi diatas, PT. XYZ mengakui pendapatan

perbulan secara utuh pada saat menerbitkan tagihan (invoice), sedangkan

tagihan (invoice) diterbitkan sebelum jatuh tempo dimana jasa tersebut

belum ditunaikan sepenuhnya. Pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh

PT. XYZ ini dapat dikatakan belum sesuai dengan PSAK No. 23 (revisi

2009). PSAK No. 23 (revisi 2009) paragraf 20 menyatakan bahwa

“pengakuan pendapatan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu

transaksi atau sering disebut dengan metode persentase penyelesaian”.
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Dengan metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat

jasa ditunaikan. Pada praktiknya, PT. XYZ mengakui pendapatan secara

penuh pada saat menerbitkan tagihan (invoice). Oleh karena itu, dalam

pekerjaan proyek yang diberikan oleh PT. KI, PT. XYZ mengakui

pendapatan belum sesuai dengan PSAK No. 23 (revisi 2009).

4.3.1.1.2.2. Koreksi

Adapun jurnal koreksi yang seharusnya dilakukan oleh PT. XYZ

dalam mengakui pendapatan. Pengkoreksian ini dilakukan agar pencatatan

untuk mengakui pendapatan dapat sesuai dengan PSAK No. 23 (revisi 2009).

Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 merupakan jurnal koreksi serta jurnal pengakuan

pendapatan yang seharusnya dilakukan PT. XYZ agar sesuai dengan PSAK

No. 23. Berikut ini merupakan penjelasan Tabel 4.2:

a. Jurnal No. 1 merupakan jurnal koreksi yang dicatat untuk menghapus

pencatatan jurnal yang dilakukan oleh PT. XYZ pada saat

menerbitkan tagihan (invoice).

b. Jurnal No. 2 merupakan jurnal yang seharusnya dicatat PT. XYZ

pada saat menerbitkan tagihan (invoice) dimana pendapatan masih

diakui sebagai pendapatan diterima dimuka (unearned revenue)

karena jasa belum ditunaikan sampai jatuh tempo.

c. Jurnal No. 3 merupakan jurnal pada saat menerima pembayaran dari

PT. WG terkait jasa yang telah ditunaikan pada bulan tersebut.

d. Jurnal No. 4 merupakan jurnal yang dicatat pada saat jatuh tempo dan

jasa pada bulan yang bersangkuatan telah ditunaikan, sehingga

pendapatan pada bulan tersebut dapat diakui secara utuh.
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Tabel 4. 2
Jurnal Koreksi Bulanan 2009

1) jurnal koreksi pada saat menerbitkan invoice untuk bulan Maret'09
pendaptan-PT. KI 106,950,000.00

piutang-PT. KI 106,950,000.00
2) menerbitkan invoice untuk bulan Maret'09
13/3/09 piutang-PT. KI 106,950,000.00

pendapatan diterima dimuka 106,950,000.00
3) menerima pembayaran dari PT. KI untuk bulan Maret'09
22/3/09 bank 106,950,000.00

piutang-PT. KI 106,950,000.00
4) mengakui pendapatan proyek
22/3/09 pendapatan diterima dimuka 106,950,000.00

pendapatan-PT. KI 106,950,000.00
1) jurnal koreksi pada saat menerbitkan invoice untuk bulan April'09

pendaptan-PT. KI 441,450,000.00
piutang-PT. KI 441,450,000.00

2) menerbitkan invoice untuk bulan April'09
13/4/09 piutang-PT. KI 441,450,000.00

pendapatan diterima dimuka 441,450,000.00
3) menerima pembayaran dari PT. KI untuk bulan April'09
22/4/09 bank 441,450,000.00

piutang-PT. KI 441,450,000.00
4) mengakui pendapatan proyek
22/4/09 pendapatan diterima dimuka 441,450,000.00

pendapatan-PT. KI 441,450,000.00
Sumber: Data Primer diolah

Tabel 4. 3
Jurnal Koreksi Penyesuaian akhir tahun 2009

1) jurnal koreksi pada saat menerbitkan invoice untuk bulan Desember'09
pendaptan-PT. KI 46,700,000.00

piutang-PT. KI 46,700,000.00
2) menerbitkan invoice untuk bulan Desember'09
13/12/09 piutang-PT. KI 46,700,000.00

pendapatan diterima dimuka 46,700,000.00
3) menerima pembayaran dari PT. KI
22/12/09 bank 46,700,000.00

piutang-PT. KI 46,700,000.00
4) mengakui pendapatan pada jatuh tempo
22/12/09 pendapatan diterima dimuka 46,700,000.00

pendapatan-PT. KI 46,700,000.00
5) jurnal penyesuaian 31 Desember 2009
31/12/09 piutang belum difakturkan 12,051,612.90

pendapatan-PT. KI 12,051,612.90
penyesuaian u/ Des'09: (31-23)x 46.700.000 = 12,051,612.90

31
Sumber: Data Primer diolah
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Keterangan:

a. Jurnal No. 1 merupakan jurnal koreksi yang dicatat untuk menghapus

pencatatan jurnal yang dilakukan oleh PT. XYZ pada saat pada saat

menerbitkan tagihan (invoice).

b. Jurnal No. 2 merupakan jurnal yang seharusnya dicatat PT. XYZ

pada saat menerbitkan tagihan (invoice) dimana pendapatan masih

diakui sebagai pendapatan diterima dimuka (unearned revenue)

karena jasa belum ditunaikan sampai jatuh tempo.

c. Jurnal No. 3 merupakan jurnal pada saat menerima pembayaran dari

PT. WG terkait jasa yang telah ditunaikan pada bulan tersebut.

d. Jurnal No. 4 merupakan jurnal yang dicatat pada saat jatuh tempo dan

jasa pada bulan yang bersangkuatan telah ditunaikan, sehingga

pendapatan pada bulan tersebut dapat diakui secara utuh.

e. Jurnal No. 5 merupakan jurnal yang seharusnya dicatat PT. XYZ

pada saat menerbitkan tagihan (invoice) dimana pendapatan masih

diakui sebagai pendapatan diterima dimuka (unearned revenue)

karena jasa belum ditunaikan sampai jatuh tempo.

Tabel 4. 4
Jurnal pembalik yang telah dikoreksi

1) jurnal pembalik (reversing entries ) atas jurnal No. 7
1/1/2010 pendapatan-PT. KI 12,051,612.90

piutang belum difakturkan 12,051,612.90
2) jurnal koreksi pada saat menerbitkan invoice untuk bulan Januari'10

pendaptan-PT. KI 46,700,000.00
piutang-PT. KI 46,700,000.00

3) menerbitkan invoice untuk bulan Januari 2010
13/1/10 piutang-PT. KI 46,700,000.00

pendapatan diterima dimuka 46,700,000.00
Sumber: Data Primer yang diolah
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Keterangan:

a. Jurnal No. 1 merupakan jurnal pembalik (Reversing entries) untuk

mengapus pendapatan yang telah diakui pada tahun 2009.

b. Jurnal No. 2 merupakan jurnal koreksi yang dicatat untuk menghapus

pencatatan jurnal yang dilakukan oleh PT. XYZ pada saat pada saat

menerbitkan tagihan (invoice) untuk bulan Januari.

c. Jurnal No. 3 jurnal yang dicatat pada saat jatuh tempo dan jasa pada

bulan yang bersangkuatan telah ditunaikan, sehingga pendapatan

pada bulan Januari dapat diakui sebesar yang ditunaikan pada bulan

Januari tersebut.

Berdasarkan informasi diatas, maka pendapatan yang diakui selama

periode 2009 untuk proyek RICHEESE yaitu sebesar Rp. 934.051.612.9,-.

Berikut merupakan perhitungan pendapatan yang diakui untuk proyek

RICHEESE selama tahun 2009:

Tabel 4. 5
Pendapatan yang diakui untuk periode 2009

Maret'09 106,950,000.00
April'09 441,450,000.00
Mei'09 46,700,000.00
Juni'09 46,700,000.00
Juli'09 46,700,000.00
Agustus'09 46,700,000.00
September'09 46,700,000.00
Oktober'09 46,700,000.00
Nvember'09 46,700,000.00
Desember'09 46,700,000.00
penyesuaian Des'09 12,051,612.90
total pendapatan 2009 934,051,612.90

Sumber: Data Primer yang diolah
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4.3.1.2. Proyek PT. TL

Pada tanggal 17 Juni 2009 PT. XYZ melakukan kontrak perjanjian

dengan PT. TL Proyek tersebut berakhir pada tanggal 30 Juni 2009. Adapun

sejumlah proyek yang diberikan PT. TL (pemberi kerja) kepada PT. XYZ

(penerima kerja) yaitu:

a. pengadaan Development and Implementation Trainning

b. pekerjaan yang dimaksud meliputi:

i. memeberikan materi pelatihan digital marketing strategy dengan

lingkup materi sesuai dengan proposal penawaran PT. XYZ

kepada seluruh peserta pelatihan dan untuk file TL.

ii. fasilitator pelatihan Digital Marketing Strategy adalah Sdr,

Nukman Luthfie.

iii. melaksanakan pelatihan selama 3 hari atau selama 24 jam

pelajaran dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.

iv. memberikan bimbingan secara individu maupun kelompok

kepada peserta pelatihan selama pelatihan berlangsung.

v. PT. XYZ bertanggng jawab atas kelengkapan pekerjaan

sehingga hasil pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil

yang dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan.

Pelatihan dilaksanakan di Telkom Learning Centre Area-2 Jakara, Jl.

Letjen Suparman Jakarta. Pelatihan dilakukan pada tanggal 23, 24 dan 30 Juni

2009. Durasi pelaksanaan pelatihan Digital Marketing Strategy adalah selama 3

hari atau 24 jam pelajaran yang diikuti oleh peserta training sebanyak 30 orang.
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4.3.1.2.1. Pengukuran Pendapatan Proyek

Harga atas seluruh pekerjaan yang harus dibayarkan oleh PT. TL

kepada PT. XYZ adalah sebesar Rp. 157.500.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 3 hari atau selama 24 jam pelajaran.

Harga proyek tersebut merupakan pendapatan bagi PT. XYZ yang diukur

berdasarkan nilai wajar proyek yang bersangkutan. Pendapatan yang diukur

berdasarkan nilai wajar merupakan harga yang telah disepakati antara kedua

belah pihak. Kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran dilaksanakan

secara giral setelah paket penyelenggaraan pelatihan selesai seluruhnya.

Pengukuran pendapatan yang dilakukan PT. XYZ adalah nilai wajar

yang telah disepakati antara perusahaan dengan dengan PT. TL. Dimana

pengukuran pendapatan dinilai berdasarkan kas atau setara kas yang diterima

atas transaksi. Berdasarkan PSAK No. 23 (revisi 2009), pengukuran

pendapatan ini dapat diterima walaupun tanpa pendiskontoan. Pengukuran

pendapatan yang diperoleh dari hasil kontrak yang dilakukan oleh perusahaan

sudah tepat dengan harga yang disepakati pada saat transaksi mencerminkan

nilai tukar produk yang akan diterima oleh perusahaan.

4.3.1.2.2. Pengakuan Pendapatan Proyek

4.3.1.2.2.1. Pengakuan Pendapatan Proyek PT. XYZ

Jatuh tempo atas pembayaran jasa yang telah diberikan PT. XYZ

kepada PT. TL yaitu pada akhir masa proyek atau pada saat trainning selesai

diberikan. Training selesai yaitu pada tanggal 30 Juni 2009. Selain itu, PT.

XYZ menerbitkan tagihan (invoice) yaitu sepuluh hari sebelum jatuh tempo
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yaitu pada tanggal 20 Juni 2009. Oleh karena itu, maka pendapatan diakui

pada saat tagihan (invoice) diterbitkan yaitu pada tanggal 20 Juni 2009.

Dibawah ini merupakan jurnal pada saat mengakui pendapatan atas

pekerjaan yang diberikan PT. TL. Jurnal pada saat PT. XYZ menerbitkan

tagihan kepada PT. TL dan pada saat penerimaan pembayaran yaitu setelah

pekerjaan telah ditunaikan.

Tabel 4. 6
Pengakuan pendapatan oleh PT. XYZ

1) jurnal pada saat menerbitkan invoice
20/6/09 piutang-PT. TL 157,500,000.00

pendapatan-PT. Tl 157,500,000.00
2) jurnal penerimaan kas
30/6/09 bank 157,500,000.00

piutang-PT. TL 157,500,000.00
Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan informasi diatas, PT. XYZ mengakui pendapatan

perbulan secara utuh pada saat menerbitkan tagihan (invoice), sedangkan

tagihan (invoice) diterbitkan sebelum jatuh tempo dimana jasa tersebut

belum ditunaikan sepenuhnya. Pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh

PT. XYZ ini dapat dikatakan belum sesuai dengan PSAK No. 23 (revisi

2009). PSAK No. 23 (revisi 2009) paragraf 20 menyatakan bahwa

“pengakuan pendapatan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu

transaksi atau sering disebut dengan metode persentase penyelesaian”.

Dengan metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat

jasa ditunaikan. Pada praktiknya, PT. XYZ mengakui pendapatan secara

penuh pada saat menerbitkan tagihan (invoice). Oleh karena itu, dalam

pekerjaan proyek yang diberikan oleh PT. TL, PT. XYZ mengakui

pendapatan belum sesuai dengan PSAK No. 23 (revisi 2009).
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4.3.1.2.2.2. Koreksi

Adapun jurnal koreksi yang seharusnya dilakukan oleh PT. XYZ

dalam mengakui pendapatan. Pengkoreksian ini dilakukan agar pencatatan

untuk mengakui pendapatan dapat sesuai dengan PSAK No. 23 (revisi 2009).

Berikut ini merupakan jurnal koreksi serta jurnal pengakuan pendapatan

yang seharusnya dilakukan PT. XYZ agar sesuai dengan PSAK No. 23:

Tabel 4. 7
Jurnal Koreksi Pengakuan Pendapatan

1) jurnal koreksi pada saat menerbitkan invoice untuk bulan Juni'09
pendaptan-PT. TL 157,500,000.00

piutang-PT. TL 157,500,000.00
2) menerbitkan invoice untuk bulan Maret'09
20/6/09 piutang-PT. TL 157,500,000.00

pendapatan diterima dimuka 157,500,000.00
3) menerima pembayaran dari PT. KI untuk bulan Maret'09
30/6/09 bank 157,500,000.00

piutang-PT. TL 157,500,000.00
4) mengakui pendapatan proyek
30/6/09 pendapatan diterima dimuka 157,500,000.00

pendapatan-PT. TL 157,500,000.00
Sumber: Data Primer diolah

Keterangan:

a. Jurnal No. 1 merupakan jurnal koreksi yang dicatat untuk menghapus

pencatatan jurnal yang dilakukan oleh PT. XYZ pada saat

menerbitkan tagihan (invoice).

b. Jurnal No. 2 merupakan jurnal yang seharusnya dicatat PT. XYZ

pada saat menerbitkan tagihan (invoice) dimana pendapatan masih

diakui sebagai pendapatan diterima dimuka (unearned revenue)

karena jasa belum ditunaikan sampai jatuh tempo.

c. Jurnal No. 3 merupakan jurnal pada saat menerima pembayaran dari

PT. WG terkait jasa yang telah ditunaikan pada bulan tersebut.
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d. Jurnal No. 4 merupakan jurnal yang dicatat pada saat jatuh tempo dan

jasa pada bulan yang bersangkuatan telah ditunaikan, sehingga

pendapatan pada bulan tersebut dapat diakui secara utuh.

4.3.1.3. Proyek PT. TB

Pada tanggal 1 September 2008 PT. XYZ melakukan kontrak perjanjian

dengan PT. TB. Proyek tersebut berakhir pada tanggal 31 Agustus 2009. Adapun

sejumlah proyek yang diberikan PT. TB (pemberi kerja) kepada PT. XYZ

(penerima kerja) yaitu proyek jasa pengelolaan dan pemeliharaan (maintenance)

dan Hosting pada situs web klien selama 12 (dua belas) bulan.

4.3.1.3.1. Pengukuran Pendapatan Proyek

Harga atas seluruh pekerjaan yang harus dibayarkan oleh PT. TB

kepada PT. XYZ adalah sebesar Rp. 36.300.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga

Ratus Ribu Rupiah). Harga proyek tersebut merupakan pendapatan bagi PT.

XYZ yang diukur berdasarkan nilai wajar proyek yang bersangkutan.

Pendapatan yang diukur berdasarkan nilai wajar merupakan harga yang telah

disepakati antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat bahwa

pembayaran adalah sebesar 100% dilakukan paling lambat 5 hari kerja setelah

kontrak ditandatangani.

Pengukuran pendapatan yang dilakukan PT. XYZ adalah nilai wajar

yang telah disepakati antara perusahaan dengan dengan PT. TB. Dimana

pengukuran pendapatan dinilai berdasarkan kas atau setara kas yang diterima

atas transaksi. Berdasarkan PSAK No. 23 (revisi 2009), pengukuran

pendapatan ini dapat diterima walaupun tanpa pendiskontoan. Pengukuran
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pendapatan yang diperoleh dari hasil kontrak yang dilakukan oleh perusahaan

sudah tepat dengan harga yang disepakati pada saat transaksi mencerminkan

nilai tukar produk yang akan diterima oleh perusahaan.

4.3.1.3.2. Pengakuan Pendapatan Proyek

4.3.1.3.2.1. Pengakuan Pendapatan Proyek PT. XYZ

Berikut ini merupakan jurnal pada saat mengakui pendapatan

proyek PT. TB:

Tabel 4. 8
Jurnal Bulanan PT XYZ

1) pada saat penerbitan invoice
1/9/2008 piutang-PT. TB 36,300,000.00

pendapatan diterima dimuka-PT. TB 36,300,000.00
2) pada saat penerimaan kas
4/9/2008 bank 36,300,000.00

piutang-PT. TB 36,300,000.00
3) adjustment 31-desember-2008
31/12/08 pendapatan diterima dimuka-PT. TB 12,100,000.00

pendapatan-PT. TB 12,100,000.00
*4/12 x 36300000=12,100,000.00

4) jurnal pembalik (Reversing entries) atas penyesuaian 31 Des 2009
1/1/2009 pendapatan-PT. TB 12,100,000.00

pendapatan diterima dimuka 12,100,000.00
5) mengakui pendapatan di akhir periode kontrak
31/8/09 pendapatan diterima dimuka-PT. TB 24,200,000.00

pendapatan-PT. TB 24,200,000.00
**36.300.000-12.100.000 = 24.200.000

Sumber: Data Primer Diolah

PT. TB membayar seluruh jasa proyek dimuka yaitu sebesar Rp.

36.300.000,-. Oleh karena itu, pada bulan September 2008 PT. XYZ

mengakui pembayaran yang diterima sebagai pendapatan diterima dimuka.

Hal ini berarti PT. XYZ mempunyai hutang atas pekerjaan yang diberikan

PT. TB sampai akhir masa kontrak yaitu 31 Agustus 2009.
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Pada akhir tahun 2008 PT. XYZ melakukan penyesuaian

(adjustment) atas pendapatan proyek PT. TB. Pendapatan diakui sebesar jasa

yang telah dilakukan oleh PT. XYZ kepada PT. TB selama tahun 2008. Jasa

yang telah dilakukan oleh PT. XYZ pada tahun 2008 adalah selama empat

bulan, oleh karena itu pendapatan yang diakui PT. XYZ atas proyek ini

sebesar Rp. 12.100.000,-.

Adapun jurnal pembalik (Reversing Entries) yang dicatat PT. XYZ

pada awal tahun 2009. Jurnal pembalik ini dicatat untuk menghapus

pendapatan yang telah diakui pada tanggal 31 Desember 2008 dimana

pendapatan diakui atas jasa yang telah terealisasi pada bulan Desember

2008.

Kerena sebagian pendapatan telah diakui pada tahun 2008, maka

pendapatan yang diakui pada tahun 2009 adalah sebesar jasa yang telah

dilakukan oleh PT. XYZ dari bulan Januari sampai Agustus yaitu sebesar

Rp. 24.200.000,-. Dalam pekerjaan jasa maintenance ini, pendapatan diakui

berdasarkan garis lurus selama periode proyek.

Berdasarkan informasi diatas, PT. XYZ mengakui pendapatan pada

akhir tahun 2008 dan akhir jatuh tempo proyek. Pengakuan pendapatan yang

dilakukan oleh PT. XYZ ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan PSAK No.

23 (revisi 2009). PSAK No. 23 (revisi 2009) paragraf 20 menyatakan bahwa

“pengakuan pendapatan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu

transaksi atau sering disebut dengan metode persentase penyelesaian”.

Dengan metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat

jasa ditunaikan. Dalam kasus proyek PT. TB ini, PT. XYZ mengakui

pendapatan berdasarkan jasa yang telah ditunaikan. Oleh karena itu, dalam
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pekerjaan proyek yang diberikan oleh PT. TB, PT. XYZ mengakui

pendapatan sudah sesuai dengan PSAK No. 23 (revisi 2009).

4.3.1.4. Proyek PT. WG

Pada tanggal 7 Juni 2009 PT. XYZ melakukan kontrak perjanjian

dengan PT. WG. Proyek tersebut berakhir pada tanggal 31 Mei 2010. Adapun

sejumlah proyek yang diberikan PT. WG (pemberi kerja) kepada PT. XYZ

(penerima kerja) yaitu:

a. Menyiapkan strategi pengelolaan dan kegiatan di facebook dan portal gila

motor;

b. Mengelola facebook Gila Motor dan membuat update status yang

berkaitan dengan content yang ada di Portal Gilamotor.com dan

aktivitas terbaru;

c. Mengelola content dengan fitur-fitur dan aplikasi web;

d. Maintenance twitter GilaMotor dan membuat tweet yang berkaitan

dengan content yang ada di portal GilaMotor.com;

e. Melakukan promosi online untuk meramaikan facebook, portal

Gilamotor.com produk Evalube;

f. Menjadi konsultan untuk membangun strategi pemasaran GilaMotor;

g. Melakukan supervise kegiatan offline (Kopdar) yang terintegrasi dengan

kegiatan online di kota-kota yang terpilih;

h. Maintenance website Evalube dan PT. WG.
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4.3.1.4.1. Pengukuran Pendapatan Proyek

Harga atas seluruh pekerjaan yang harus dibayarkan oleh PT. WG

kepada PT. XYZ adalah sebesar Rp. 891.763.750,- (Delapan Ratus Sembilan

Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh

Rupiah). Harga proyek tersebut merupakan pendapatan bagi PT. XYZ yang

diukur berdasarkan nilai wajar proyek yang bersangkutan. Pendapatan yang

diukur berdasarkan nilai wajar merupakan harga yang telah disepakati antara

kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat bahwa perincian dan

pembayaran adalah sebagai berikut:

a. Adapun yang harus dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua

adalah sebesar Rp. 700.000.000,-, sedangkan selisih biaya yaitu Rp.

191.763.750,- akan dibiayai melalui penjualan space iklan / program di

gila motor yang dilakukan oleh pihak kedua.

b. Pembayaran dilakukan secara bertahap, setiap bulan selama satu tahun.

Detil term pembayaran terlampir dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari perjanjian ini.

c. Penagihan tersebut ditujukan kepada PT. WG dan semua pembayaran

dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah

penagihan tanpa kesalahan diterima oleh pihak pertama melalui

departemen finance.

Berdasarkan perincian pendapatan diatas, maka dapat diperoleh

rincian pembayaran yang harus ditunaikan oleh PT. WG setiap bulannya

seperti lampiran 2 Rincian pembayaran ini sekaligus menjadi rincian

pendapatan bagi PT. XYZ yang untuk selanjutnya diakui sebagai pendapatan

setiap bulannya. Namun, pada bulan September sampai dengan akhir periode
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proyek terdapat biaya iklan yang harus dibayarkan PT. XYZ kepada pihak

ketiga. Biaya ini merupakan beban yang ditanggung PT. WG dimana dalam

transaksi ini PT. XYZ sebagai perantara antara PT. WG dengan pihak ketiga.

Oleh karena itu, biaya iklan yang dikeluarkan termasuk dalam biaya langsung

proyek atau harga pokok penjualan jasa.

Harga atas seluruh pekerjaan yang harus dibayarkan oleh PT. TB

kepada PT. XYZ adalah sebesar Rp. 36.300.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga

Ratus Ribu Rupiah). Harga proyek tersebut merupakan pendapatan bagi PT.

XYZ yang diukur berdasarkan nilai wajar proyek yang bersangkutan.

Pendapatan yang diukur berdasarkan nilai wajar merupakan harga yang telah

disepakati antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat bahwa

pembayaran adalah sebesar 100% dilakukan paling lambat 5 hari kerja setelah

kontrak ditandatangani.

Pengukuran pendapatan yang dilakukan PT. XYZ adalah nilai wajar

yang telah disepakati antara perusahaan dengan dengan PT. WG. Dimana

pengukuran pendapatan dinilai berdasarkan kas atau setara kas yang diterima

atas transaksi. Berdasarkan PSAK No. 23 (revisi 2009), pengukuran

pendapatan ini dapat diterima walaupun tanpa pendiskontoan. Pengukuran

pendapatan yang diperoleh dari hasil kontrak yang dilakukan oleh perusahaan

sudah tepat dengan harga yang disepakati pada saat transaksi mencerminkan

nilai tukar produk yang akan diterima oleh perusahaan.
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4.3.1.4.2. Pengakuan Pendapatan Proyek

4.3.1.4.2.1. Pengakuan Pendapatan Proyek PT. XYZ

Jatuh tempo pembayaran setiap bulan yang ditetapkan kedua belah

pihak yaitu setiap tanggal 7. Tagihan (invoice) diterbitkan PT. XYZ setelah

jasa pada bulan yang bersangkuatn telah ditunaikan. Tagihan diterbitkan oleh

PT. XYZ kepada PT. KI yaitu sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo

yaitu pada tanggal 27 bulan sebelumnya. Oleh karena itu, pendapatan diakui

pada saat tagihan (invoice) diterbitkan yaitu setiap tanggal 27 bulan

sebelumnya.

Adapun jurnal yang dicatat pada saat mengakui pendapatan proyek

selama tahun 2009. Jurnal dicatat setiap bulan sampai akhir tahun 2009.

Berikut ini jurnal yang dicatat PT. XYZ untuk mengakui pendapatan atas

proyek Gila Motor & Evalube selama periode 2009:

Tabel 4. 9
Jurnal Bulanan 2009 PT XYZ

1) PT. XYZ menerbitkan invoice untuk bulan Juni'09
27/6/09 piutang-PT. WG 109,533,333.00

pendapatan-PT. WG 109,533,333.00
2) PT. XYZ menerima pembayaran dari PT. WG

7/7/2009 bank 109,533,333.00
piutang-PT. WG 109,533,333.00

3) PT. XYZ menerbitkan invoice untuk bulan juli'09
27/7/09 piutang-PT. WG 102,045,833.00

pendapatan-PT. WG 102,045,833.00
4) PT. XYZ menerima pembayaran dari PT. WG
7/8/2009 bank 102,045,833.00

piutang-PT. WG 102,045,833.00
5) PT. XYZ menerbitkan invoice untuk bulan Agustus'09
27/8/2009 piutang-PT. WG 101,533,333.00

pendapatan-PT. WG 101,533,333.00
6) PT. XYZ menerima pembayaran dari PT. WG

7/9/2009 bank 101,533,333.00
piutang-PT. WG 101,533,333.00
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7) PT. XYZ menerbitkan invoice untuk bulan September'09
27/9/2009 piutang-PT. WG 59,226,250.00

pendapatan-PT. WG 59,226,250.00
8) PT. XYZ menerima pembayaran dari PT. WG
7/10/2009 bank 59,226,250.00

piutang-PT. WG 59,226,250.00
9) PT. XYZ menerbitkan invoice untuk bulan Oktober'09
27/10/09 piutang-PT. WG 60,077,500.00

pendapatan-PT. WG 60,077,500.00
10) PT. XYZ menerima pembayaran dari PT. WG
7/11/2009 bank 60,077,500.00

piutang-PT.WG 60,077,500.00
11) PT. XYZ menerbitkan invoice untuk bulan November'09
27/11/09 piutang-PT.WG 38,226,250.00

pendapatan-PT. WG 38,226,250.00
12) PT. XYZ menerima pembayaran dari PT. WG
7/12/2009 bank 38,226,250.00

piutang-PT. WG 38,226,250.00
13) PT. XYZ menerbitkan invoice untuk bulan Desember'09
27/12/09 piutang-PT.WG 38,226,250.00

pendapatan-PT. WG 38,226,250.00
14) PT. XYZ menerima pembayaran dari PT. WG bulan Januari'10

7/1/2010 bank 38,226,250.00
piutang-PT. WG 38,226,250.00

15) penyesuaian 31 Desember 2009
31/12/09 pendapatan-PT. WG 8,631,733.87

piutang-PT. WG 8,631,733.87
yang diakui u/ 2009 = (31-7) x 38.226.250 = 29,594,516.13

31
pendapatan yang dikoreksi = 38.226.250-29.594.516.13 8,631,733.87

16) jurnal pembalik untuk jurnal No. 15 untuk tahun 2010
1/1/2010 piutang-PT. KI 8,631,733.87

pendapatan-PT. KI 8,631,733.87
Sumber: Data Primer diolah

Pada bulan Juni 2009, pendapatan yang diakui dari penjualan jasa

yaitu sebesar Rp. 109.533.333,-. Pendapatan tersebut merupakan penghasilan

dari penjualan jasa konsultan, pengelolaan (maintenance) facebook &

twitter, online placement Gila Motor dan kuis Gila Motor. (Lampiran 3)

Pada bulan Juli 2009, pendapatan yang diakui dari penjualan jasa

yaitu sebesar Rp. 102.045.833,-. Pendapatan tersebut merupakan penghasilan

dari penjualan jasa konsultan, pengelolaan (maintenance) facebook & twitter
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dan jasa promosi, online placement Evalube, online placement Gila Motor

dan kuis Gila Motor. (Lampiran 3)

Pada bulan Agustus 2009, pendapatan yang diakui dari penjualan

jasa yaitu sebesar Rp. 101.533.333,-. Pendapatan tersebut merupakan

penghasilan yang terkait atas jasa pengelolaan (maintenance) facebook &

twitter dan jasa promosi, online placement Evalube, online placement Gila

Motor dan kuis Gila Motor. (Lampiran 3)

Pada bulan September 2009, pendapatan yang diakui dari penjualan

jasa yaitu sebesar Rp. 59.226.250,-. Pendapatan tersebut merupakan

penghasilan yang terkait atas jasa pengelolaan (maintenance) facebook &

twitter dan jasa promosi, online placement Evalube, online placement Gila

Motor dan kuis Gila Motor. (Lampiran 3)

Pada bulan Oktober 2009, pendapatan yang diakui dari penjualan

jasa yaitu sebesar Rp. 60.077.500,-. Pendapatan tersebut merupakan

penghasilan yang terkait atas jasa pengelolaan (maintenance) facebook &

twitter dan jasa promosi, online placement Evalube, online placement Gila

Motor dan kuis Gila Motor. (Lampiran 3)

Pada bulan November 2009 dan Desember 2009, pendapatan yang

diakui dari penjualan jasa yang sama yaitu sebesar Rp.38.226.250,-.

Pendapatan tersebut merupakan penghasilan yang terkait atas jasa

pengelolaan (maintenance), online placement facebook Gila Motor dan kuis

Gila Motor. Pendapatan yang diakui sama setiap tahunnya karena proyek

yang masih harus dilakukan sampai akhir periode proyek yaitu hanya jasa

pengelolaan (maintanance), online placement facebook Gila Motor dan kuis

Gila Motor. (Lampiran 3)
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Pada bulan Desember 2009 PT. XYZ mengkoreksi pendapatan

sebesar Rp. 8.631.733,37,-. Jumlah pendapatan yang dikoreksi tersebut

merupakan pendapatan yang seharusnya diakui bulan Januari 2010.

Pengkoreksian ini dilakukan untuk menghapus pendapatan yang telah diakui

sepenuhnya pada tanggal 27 Desember. Pendapatan yang dihapus yaitu

sebesar jasa yang belum ditunaikan pada tanggal 1-7 Januari 2010.

Adapun jurnal pembalik yang dilakukan pada awal Januari 2010.

Jurnal pembalik (reversing entries) ini dilakukan untuk menimbulkan

kembali pendapatan yang telah dikoreksi pada tanggal 31 Desember 2009.

Berdasarkan informasi diatas, PT. XYZ mengakui pendapatan

perbulan secara utuh pada saat menerbitkan tagihan (invoice), sedangkan

tagihan (invoice) diterbitkan sebelum jatuh tempo dimana jasa tersebut

belum ditunaikan sepenuhnya. Pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh

PT. XYZ ini dapat dikatakan belum sesuai dengan PSAK No. 23 (revisi

2009). PSAK No. 23 (revisi 2009) paragraf 20 menyatakan bahwa

“pengakuan pendapatan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu

transaksi atau sering disebut dengan metode persentase penyelesaian”.

Dengan metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat

jasa ditunaikan. Pada praktiknya, PT. XYZ mengakui pendapatan secara

penuh pada saat menerbitkan tagihan (invoice). Hal ini akan berdampak pada

akhir tahun dimana akan terdapat pendapatan yang tidak seharusnya diakui

pada periode 2009 karena jasa yang bersangkutan belum ditunaikan

sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam pekerjaan proyek yang diberikan oleh

PT. WG, PT. XYZ mengakui pendapatan belum sesuai dengan PSAK No. 23

(revisi 2009).
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4.3.1.4.2.2. Koreksi

Adapun jurnal koreksi yang seharusnya dilakukan oleh PT. XYZ

dalam mengakui pendapatan. Pengkoreksian ini dilakukan agar pencatatan

untuk mengakui pendapatan dapat sesuai dengan PSAK No. 23 (revisi 2009).

Berikut ini merupakan jurnal koreksi serta jurnal pengakuan pendapatan

yang seharusnya dilakukan PT. XYZ agar sesuai dengan PSAK No. 23:

Tabel 4. 10
Jurnal Koreksi Bulanan 2009

1) jurnal koreksi pada saat menerbitkan invoice untuk bulan Juni'09
pendaptan-PT. WG 109,533,333.00

piutang-PT. WG 109,533,333.00
2) PT. XYZ menerbitkan invoice untuk bulan Juni'09
27/6/09 piutang-PT. WG 109,533,333.00

pendapatan diterima dimuka 109,533,333.00
3) PT. XYZ menerima pembayaran dari PT. WG

7/7/2009 bank 109,533,333.00
piutang-PT. WG 109,533,333.00

4) mengakui pendapatan proyek
7/7/2009 pendapatan diterima dimuka 106,950,000.00

pendapatan-PT. WG 106,950,000.00
1) jurnal koreksi pada saat menerbitkan invoice untuk bulan Juli'09

pendaptan-PT. WG 102,045,833.00
piutang-PT. WG 102,045,833.00

2) PT. XYZ menerbitkan invoice untuk bulan juli'09
27/7/09 piutang-PT. WG 102,045,833.00

pendapatan diterima dimuka 102,045,833.00
3) PT. XYZ menerima pembayaran dari PT. WG
7/8/2009 bank 102,045,833.00

piutang-PT. WG 102,045,833.00
4) mengakui pendapatan proyek
7/8/2009 pendapatan diterima dimuka 102,045,833.00

pendapatan-PT. WG 102,045,833.00
1) jurnal koreksi pada saat menerbitkan invoice untuk bulan Agustus'09

pendaptan-PT. WG 101,533,333.00
piutang-PT. WG 101,533,333.00

2) PT. XYZ menerbitkan invoice untuk bulan Agustus'09
27/8/2009 piutang-PT. WG 101,533,333.00

pendapatan diterima dimuka 101,533,333.00
3) PT. XYZ menerima pembayaran dari PT. WG

7/9/2009 bank 101,533,333.00
piutang-PT. WG 101,533,333.00

4) mengakui pendapatan proyek
7/9/2009 pendapatan diterima dimuka 101,533,333.00

pendapatan-PT. WG 101,533,333.00
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1) jurnal koreksi pada saat menerbitkan invoice untuk bulan September'09
pendaptan-PT. WG 59,226,250.00

piutang-PT. WG 59,226,250.00
2) PT. XYZ menerbitkan invoice untuk bulan September'09
27/9/2009 piutang-PT. WG 59,226,250.00

pendapatan diterima dimuka 59,226,250.00
3) PT. XYZ menerima pembayaran dari PT. WG
7/10/2009 bank 59,226,250.00

piutang-PT. WG 59,226,250.00
4) mengakui pendapatan proyek
7/10/2009 pendapatan diterima dimuka 59,226,250.00

pendapatan-PT. WG 59,226,250.00
1) jurnal koreksi pada saat menerbitkan invoice untuk bulan Oktober'09

pendaptan-PT. WG 60,077,500.00
piutang-PT. WG 60,077,500.00

2) PT. XYZ menerbitkan invoice untuk bulan Oktober'09
27/10/09 piutang-PT. WG 60,077,500.00

pendapatan diterima dimuka 60,077,500.00
3) PT. XYZ menerima pembayaran dari PT. WG
7/11/2009 bank 60,077,500.00

piutang-PT.WG 60,077,500.00
4) mengakui pendapatan proyek
7/11/2009 pendapatan diterima dimuka 60,077,500.00

pendapatan-PT. WG 60,077,500.00
1) jurnal koreksi pada saat menerbitkan invoice untuk bulan November'09

pendaptan-PT. WG 38,226,250.00
piutang-PT. WG 38,226,250.00

2) PT. XYZ menerbitkan invoice untuk bulan November'09
27/11/09 piutang-PT.WG 38,226,250.00

pendapatan diterima dimuka 38,226,250.00
3) PT. XYZ menerima pembayaran dari PT. WG
7/12/2009 bank 38,226,250.00

piutang-PT. WG 38,226,250.00
4) mengakui pendapatan proyek
7/12/2009 pendapatan diterima dimuka 38,226,250.00

pendapatan-PT. WG 38,226,250.00
1) jurnal koreksi pada saat menerbitkan invoice untuk bulan Desember'09

pendaptan-PT. WG 38,226,250.00
piutang-PT. WG 38,226,250.00

2) PT. XYZ menerbitkan invoice untuk bulan Desember'09
27/12/09 piutang-PT.WG 38,226,250.00

pendapatan diterima dimuka 38,226,250.00
Sumber: Data Primer Diolah

Keterangan:

a. Jurnal No. 1 merupakan jurnal koreksi yang dicatat untuk

menghapus pencatatan jurnal yang dilakukan oleh PT. XYZ

pada saat menerbitkan tagihan (invoice).
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b. Jurnal No. 2 merupakan jurnal yang seharusnya dicatat PT.

XYZ pada saat menerbitkan tagihan (invoice) dimana

pendapatan masih diakui sebagai pendapatan diterima dimuka

(unearned revenue) karena jasa belum ditunaikan sampai jatuh

tempo.

c. Jurnal No. 3 merupakan jurnal pada saat menrima pembayaran

dari PT. WG terkait jasa yang telah ditunaikan pada bulan

tersebut.

d. Jurnal No. 4 merupakan jurnal yang dicatat pada saat jatuh

tempo dan jasa pada bulan yang bersangkuatan telah

ditunaikan, sehingga pendapatan pada bulan tersebut dapat

diakui secara utuh.

Tabel 4. 11
Jurnal Koreksi Penyesuaian akhir tahun 2009

1) jurnal koreksi atas penyesuaian 31 Desember 2009
piutang-PT. WG 8,631,733.87

pendapatan-PT. WG 8,631,733.87
2) penyesuaian 31 Desember 2009
31/12/09 pendapatan diterima dimuka 29,594,516.13

pendapatan-PT. WG 29,594,516.13
yang diakui u/ 2009 = (31-7) x 38.226.250 = 29,594,516.13

31
pendapatan yang dikoreksi = 38.226.250-29.594.516,13 = 8,631,733.87

Sumber: Data Primer Diolah
Keterangan:

a. Jurnal No. 1 merupakan jurnal koreksi yang dicatat untuk

menghapus pencatatan jurnal yang dilakukan oleh PT. XYZ

pada saat adanya penyesuaian (adjustment) akhir tahun 2009.

b. Jurnal No. 2 merupakan jurnal penyesuaian yang seharusnya

dicatat oleh PT. XYZ untuk mengakui pendapatan bulan
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Desember atas jasa yang telah ditunaikan sampai 31 Desember

2009.

Tabel 4. 12
Jurnal pembalik yang telah dikoreksi

1) jurnal pembalik atas jurnal penyesuaian 31 Desember 2009
1/1/2010 pendapatan-PT. WG 29,594,516.13

pendapatan diterima dimuka 29,594,516.13
2) pada saat diterima pembayaran pada bulan Januari'09
7/1/2010 bank 38,226,250.00

piutang-PT. WG 38,226,250.00
3) mengakui pendapatan bulan Januari 2010
7/1/2010 pendapatan diterima dimuka 8,631,733.87

pendapatan-PT. WG 8,631,733.87
yang diakui Januari'10 = 38.226.250-29.594.516,13 = 8,631,733.87

Sumber: Data Primer Diolah
Keterangan:

a. Jurnal No. 1 merupakan jurnal pembalik (Reversing entries)

untuk mengapus pendapatan yang telah diakui pada tahun 2009.

b. Jurnal No. 2 merupakan jurnal pada saat menerima pembayaran

dari PT. WG terkait jasa yang telah ditunaikan pada bulan

tersebut.

c. Jurnal No. 3 jurnal yang dicatat pada saat jatuh tempo dan jasa

pada bulan yang bersangkuatan telah ditunaikan, sehingga

pendapatan pada bulan Januari dapat diakui sebesar yang

ditunaikan pada bulan Januari tersebut.

Berdasarkan informasi diatas, maka pendapatan yang diakui selama

periode 2009 untuk proyek Gila motor & Evalube yaitu sebesar Rp.

500.237.015,13,-. Berikut merupakan perhitungan pendapatan yang diakui

untuk proyek Gila Motor & Evalube selama tahun 2009:
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Tabel 4. 13
Pendapatan yang diakui untuk periode 2009

Juni'09 109,533,333.00
Juli'09 102,045,833.00
Agustus'09 101,533,333.00
September'09 59,226,250.00
Oktober'09 60,077,500.00
November'09 38,226,250.00
Desember'09 38,226,250.00
penyesuaian dessember 2009 (8,631,733.87)
pendapatan yang diakui selama 2009 500,237,015.13

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan analisa dan pembahasan diatas, maka penerapan akuntansi atas

pendapatan yang dilakukan PT. XYZ dapat dirumuskan seperti table 4.14 dibawah

ini. Tabel 4.14 menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi atas pendapatan

yang dilakukan PT. XYZ berdasarkan keempat proyek yang sudah dilakukan apakah

sudah sesuai dengan PSAK No. 23.

Tabel 4. 14

Tabel Perbandingan Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan
PSAK No. 23 (Revisi

2009)
PT XYZ

Proyek
PT. KI

Proyek
PT. TL

Proyek
PT. TB

Proyek
PT. WG

S TS S TS S TS S TS

pengukuran Pendapatan diukur
berdasarkan nilai wajar

V V V V

pengakuan  Pengungkapan
pendapatan mengacu
pada tingkat
penyelesaian dari
suatu transaksi.

V V V V

Sumber: Data Primer yang diolah
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan penulis, adapun

kesimpulan yang dapat ditarik penulis:

1. Penerapan akuntansi atas pendapatan pada PT. XYZ:

a.Pengukuran pendapatan yang dilakukan PT. XYZ adalah berdasarkan

nilai wajar yang telah disepakati antara perusahaan dengan dengan

keempat klien. Dimana pengukuran pendapatan dinilai berdasarkan kas

atau setara kas yang diterima atas transaksi.

b. PT. XYZ mengakui pendapatan dengan menggunakan accrual basis.

Pendapatan diakui sepenuhnya oleh PT. XYZ pada saat menerbitkan

tagihan (invoce) kepada klien. Kecuali pengakuan pendapatan pada

proyek PT. TB. Pendapatan diakui berdasarkan tingkat penyelesaian atas

jasa yang telah ditunaikan. Hal ini dapat berbeda karena adanya

pembayaran secara penuh dimuka untuk seluruh jasa yang akan

dilakukan terhadap proyek PT. TB. Oleh karena itu, maka pendapatan

diakui berdasarkan tingkat penyelesaian.

2. Penerapan kuntansi atas pendapatan pada PT. XYZ berdasarkan PSAK No.

23 (revisi 2009):

a.PT. XYZ mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar yang telah

disepakati antara perusahaan dengan dengan keempat klien. Dimana
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pengukuran pendapatan dinilai berdasarkan kas atau setara kas yang

diterima atas transaksi. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 23 (revisi 2009).

b. Pendapatan atas proyek PT. KI, PT. TL dan PT. WG diakui PT. XYZ

pada saat menerbitkan tagihan (invoice) kepada ketiga klien tersebut

dimana tagihan diterbitkan sebelum jasa yang bersangkutan selesai

dikerjakan. Sehingga pada ketiga proyek ini pengakuan pendapatan yang

dilakuakn PT. XYZ belum sesuai dengan PSAK No. 23. Hal yang

berbeda terjadi pada pengakuan pada proyek PT. TB. Pendapatan diakui

berdasarkan tingkat penyelesaian atas jasa yang telah ditunaikan. Hal ini

dapat berbeda karena adanya pembayaran secara penuh dimuka untuk

seluruh jasa yang akan dilakukan terhadap proyek PT. TB. Oleh karena

itu, maka pendapatan diakui berdasarkan tingkat penyelesaian. Sehinnga

untuk PT. TB pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT. XYZ

sudah sesuai dengan PSAK No. 23. Berdasarkan keempat proyek

tersebut, maka dalam mengakui pendapatan PT. XYZ belum sesuai

dengan PSAK No. 23 (revisi 2009).

5.2. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menyimpulkan bagaimana

penerapan akuntansi pada PT XYZ, maka penulis mencoba memberikan saran yang

mungkin dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan atau masukan kepada PT

XYZ:

1. Pada saat menerbitkan tagihan kepada klien, PT. XYZ tidak seharusnya

mengakui pendapatan sepenuhnya. Hal ini akan menimbulkan resiko yang

cukup material apabila sebelum jatuh tempo pembayaran, klien secara tiba-
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tiba membatalkan kontrak atau PT. XYZ mengalami gagal bayar sehingga

jasa tidak dibayarkan sepenuhnya. Oleh karena itu, pada saat menerbitkan

invoice, PT. XYZ seharusnya mengkredit pendapatan diterima dimuka

(unearned revenue) bukan mengkredit pendapatan (revenue).

2. PT. XYZ dapat mengakui pendapatan pada saat jasa telah sepenuhnya

ditunaikan yaitu pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Hal ini dilakukan

agar pendapatan yang diakui sesuai dengan jasa yang telah ditunaikan oleh

PT. XYZ sehingga pengakuan pendapatan yang dilakukan PT. XYZ sesuai

dengan PSAK No. 23 (revisi 2009).

3. PT. XYZ perlu menerapkan akuntansi atas pendapatan berdasarkan PSAK

No. 23 agar menghasilkan informasi keuangan terutama mengenai

pendapatan yang lebih akurat dan lebih memudahkan pengguna membaca

informasi yang terkait dengan pendapatan.

4. PT. XYZ perlu menambah Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam segi

mutu maupun kuantitas. Hal ini dilakukan agar informasi keuangan yang

dihasilkan lebih akurat dan dapat digunakan baik pengguna internal maupun

eksternal.
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