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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan konstruksi termasuk dalam organisasi usaha yang 

berorientasi laba yang bertujuan untuk mendapatkan laba yang maksimal 

dari kegiatan usaha yang dijalankan. Untuk meningkatkan laba berarti 

perusahaan juga harus meningkatkan salah satu unsur penting yaitu 

pendapatan. Mengingat pendapatan merupakan hal yang penting dalam 

operasi suatu perusahaan, maka didalam melakukan semua aktivitas usaha, 

perusahaan akan mengharapkan laba yang dipengaruhi oleh pendapatan 

dari aktivitas tersebut. Sama halnya dengan perusahaan jasa, pendapatan 

dapat diakui jika perusahaan telah melakukan sebuah persetujuan 

kesepakatan dalam jangka waktu yang telah disepakati serta perjanjian 

kontrak kerja yang sudah ditandatangi secara jelas. Peristiwa seperti itu 

biasanya terjadi pada perusahaan jasa konstruksi, dimana pembangunan 

proyek tidak semuanya terselesaikan dalam satu periode akuntansi. 

Sehingga masalah utama yang dihadapi dalam perusahaan jasa konstruksi 

yaitu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengakui 

pendapatannya. 

Permasalahan lain yang muncul dalam pengakuan dan pengukuran 

pendapatan adalah seringkali laporan keuangan harus dibuat tapi pekerjaan 

konstruksi belum selesai, untuk itu perlu dibuat penaksiran berapa 

pendapatan yang diakui sebagai pendapatan untuk tahun berjalan. 
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Kesalahan dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan akan 

mengakibatkan perhitungan laba rugi yang tidak tepat dan tentunya hal ini 

dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan bagi 

pengguna laporan keuangan perusahaan. 

Pada perusahaan jasa konstruksi, terdapat hal yang spesifik dalam 

menentukan waktu dari pendapatan. Umumnya pendapatan diakui pada 

saat pekerjaan selesai. Namun, menurut Standar Akuntansi Keuangan, 

perusahaan konstruksi dimungkinkan untuk mengakui pendapatan selama 

berlangsungnya produksi sesuai dengan tahap kemajuan dalam 

penyelesaian kontrak. Sehubungan dengan adanya perbedaan waktu 

dimana pendapatan harus diakui dan dilaporkan, maka timbul dua metode 

pengakuan pendapatan pada perusahaan konstruksi, yaitu metode kontrak 

selesai dan metode persentase penyelesaian. Apabila perusahaan 

menggunakan metode kontrak selesai, maka pendapatan diakui pada saat 

pekerjaan telah selesai. Sedangkan jika perusahaan menggunakan metode 

persentase penyelesaian, maka pendapatan dapat ditaksir pada saat proses 

produksi berlangsung.  

Menurut pendapat Kieso, Weygandt, dan Warfield (2012:515) 

prinsip pengakuan pendapatan mengindikasikan bahwa pendapatan diakui 

ketika ada kemungkinan memberikan keuntungan ekonomi kepada 

perusahaan dan keuntungan tersebut dapat diukur dengan andal. 

Sedangkan pengakuan pendapatan menurut Skousen, Stice dan Stice 

(2010:386) pendapatan dan keuntungan biasanya diakui ketika transaksi 
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telah direalisasi atau dapat direalisasi dan ketika transaksi telah diperoleh. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan adalah suatu 

pencatatan kejadian transaksi yang telah direalisasikan, dapat 

direalisasikan, atau telah diperoleh. 

Ada 3 kunci utama yang perlu dipahami dari pernyataan standar 

ini, yaitu : 

1) Pendapatan dan biaya kontrak konstruksi dapat diakui jika hasil 

kontrak dapat disetimasi secara andal; 

2) Pengakuan pendapatan dan biaya kontrak konstruksi 

memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas (sesuai kontrak 

tertentunya); dan 

3) Jika diperkirakan biaya aktivitas konstruksi diperkirakan lebih 

tinggi dari hasilnya, maka segera diakui sebagai biaya (atau 

beban). 

Dalam hal kontrak harga tetap, hasil konstruksi dapat diestimasi 

secara andal jika semua kondisi berikut ini dapat terpenuhi : 

a) Total pendapatan kontrak dapat diestimasi secara andal 

b) Kemungkinan beasar manfaat ekonomik yang berhubungan 

dengan kontrak tersebut akan mengalir ke entitas 

c) Baik biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak maupun 

tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan 

dapat diukur secara andal dan 
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d) Biaya kontrak yang dapat diatribusi pada kontrak dapat 

diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal sehingga 

biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi 

sebelumnya. 

Keberhasilan perusahaan konstruksi bergantung pada kemampuan 

perusahaan dalam membuat estimasi biaya yang tepat dan mengendalikan 

biaya agar produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada bagian 

inilah akuntansi mengambil peran dalam menyediakan data yang 

diperlukan dalam penyusunan rencana biaya proyek, rencana 

pembelanjaan, anggaran, dan laporan keuangan proyek yang mana 

perusahaan konstruksi harus dapat menyediakan laporan keuangan yang 

andal dan tepat waktu.  

Oroh (2013) melakukan penelitian tentang Evaluasi Penerapan 

PSAK No. 34 (Revisi 2010) Dalam Pengakuan Dan Pengukuran 

Pendapatan Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Surya Gemilang Utama 

menunjukan, bahwa hasil analisa dalam mengukur tingkat kemajuan 

pekerjaan kearah penyelesaian perusahaan ini menggunakan ukuran 

keluaran, yaitu menggunakan taksiran teknik yang dibuat dalam laporan 

prestasi fisik yang menggambarkan presentase kemajuan pekerjaan yang 

dicapai. Presentase kemajuan pekerjaan ini dikalikan dengan nilai kontrak 

yang telah disepakati sebagai dasar untuk menentukan berapa besar 

pendapatan yang dapat diakui selama satu periode akuntansi. CV. Surya 

Gemilang Utama menajdikan nilai wajar atas imbalan jasa yang diterima 
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dari pihak pemberi kerja sebagai ukuran dalam mengukur pendapatan 

yang dapat direalisasi. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 34 (revisi 

2010). 

Penelitian juga dilakukan oleh Novianti (2014) menyimpulkan, 

bahwa perusahaan dalam mengakui pendapatan dari kontrak jangka 

panjang didasarkan pada kemajuan fisik (progress fisik) yang dituangkan 

dalam laporan prestasi proyek yang dibuat oleh Site Enginering Manager 

(SEM) beserta petugas pengawas lapangan. Terdapat perbedaan yang 

signifikan dalam mengakui pendapatan dan laba pada tahun 2011 antara 

metode pendekatan fisik dan metode presentase penyelesaian yang mana 

metode pendekatan fisik mengakui pendapatan dan laba lebih tinggi 

sehingga pendapatan dan laba yang disajikan dalam laporan keuangan 

menjadi overstatement dan tidak sesuai dengan prinsip konservatisme 

dalam penyajian laporan keuangan.  

Salah satu perusahaan jasa konstruksi di indonesia adalah PT. 

Bintang Bagas Abadi dengan tujuan perusahaan ini didirikan untuk turut 

melaksanakan program pemerintah dalam pembangunan ekonomi 

nasional, memberikan layanan jasa bangunan gedung, bangunan sipil dan 

instalasi mekanikal dan elektrikal, manajemen untuk 

konstruksi/pelaksanaan proyek pembangunan, penyediaan tenaga ahli serta 

kegiatan konstruksi lainnya. Hal ini secara otomatis PT. Bintang Bagas 

Abadi termasuk perusahaan jasa konstruksi, sehingga diharuskan mencatat 

kontrak konstruksi pada laporan keuangan sesuai dengan Standar 
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Akuntansi Keuangan yang berlaku saat ini. Karena tanggal (dari awal 

hingga akhir) aktivitas kontrak biasanya berada pada periode akuntansi 

yang berbeda, maka persoalan yang harus diperhatikan perusahaan adalah 

bagaimana mengalokasikan pendapatan dan biaya kontrak selama periode 

pengerjaanya. 

Mengingat perusahaan jasa konstruksi memiliki karakteristik yang 

khas, dimana pembangunan proyek tidak semuanya terselesaikan dalam 

satu periode akuntansi. Pastinya banyak hal yang dihadapi oleh pemilik 

perusahaan dalam melaporkan secara tepat dan andal dalam menyajikan 

laporan pendapatan dan beban pada laporan keuangan yang benar-benar 

diperoleh dan diterima oleh perusahaan pada periode tersebut. Oleh sebab 

itu, untuk mengetahui secara mendalam mengenai penerapan metode apa 

yang selama ini diterapkan pada PT. Bintang Bagas Abadi, maka 

diperlukan penelusuran yang lebih mendalam. Penelusuran tersebut 

menyangkut bagaimana pendapatan itu diakui, kapan pendapatan dapat 

diakui, dan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengakui 

pendapatan tersebut. Karena persoalan utama dalam akuntansi kontrak 

konstruksi adalah alokasi pendapatan kontrak dan biaya kontrak pada 

periode dimana pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan dan dapat 

dilaporkan secara tepat waktu. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkeinginan melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Pengakuan Pendapatan Pada 
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PerusahaanJasa Konstruksi Berdasarkan PSAK No. 34 (studi kasus pada 

PT. Bintang Bagas Abadi di Malang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk dapat mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan 

penelitian yang lebih terfokus dan sistematis serta bedasarkan uraian latar 

belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh 

PT. Bintang Bagas Abadi untuk proyek periode tahun 2013?  

2. Bagaimana kesesuaian pengakuan pendapatan PT. Bintang Bagas 

Abadi berdasarkan PSAK No. 34? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan agar 

penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas, adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi metode pengukuran dan pengakuan 

pendapatan yang digunakan untuk setiap pekerjaan yang 

diterima pada PT. Bintang Bagas Abadi. 

2. Untuk menilai dan menganalisis kesesuaian pengakuan 

pendapatan yang diterapkan oleh PT. Bintang Bagas Abadi 

dengan PSAK No. 34 dalam hal mengakui pendapatan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan batasan-batasan 

sebagai berikut : 

1. Metode pengakuan pendapatan yang diamati terbatas hanya

pada salah satu proyek yang dilakukan pada periode 2013.

2. Analisis yang dilakukan berfokus pada laporan keuangan

dalam hal mengakui pendapatannya berdasarkan PSAK No.

34 yang berlaku saat ini.

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif

pemecahanmasalah bagi perusahaan dalam menangani masalah 

pengakuan danpengukuran pendapatan jasa kostruksi untuk 

menentukan metode yang akan digunakan secara tepat dengan alokasi 

pendapatan kontrak dan biaya kontrak pada periode dimana pekerjaan 

konstruksi dilaksanakan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi dan referensi untuk peneliti selanjutnya

mengenai hal-hal yangberhubungan dengan pengakuan pendapatan dan 

dapat mengembangkan penelitian ini seputar permasalahan yang 

diteliti dan dikaji. 


