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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam hal ini banyak perusahaan yang bergerak di bidang arsitek dan 

konsultan ahli teknik. Pada usaha ini perusahaan kontruksi melakukan 

pembangunan seperti gedung, pembuatan jalan, saluran drainase, sekolah, dll. 

Banyaknya perusahaan kontruksi ini membuat para pelaku dalam perusahaan jasa 

kontruksi saling bersaing untuk dapat eksis dalam kinerja nya dalam dunia bisnis 

di bidang kontraktor kontruksi. 

Pada tahun 2007 bertempat di Perum Pondok Kencana Blok D-11 

Werungotok Kabupaten Nganjuk dibangun perusahaan yang bergerak di jasa 

kontruksi yaitu CV. Melsya Jaya. Pendiri perusahaan ini di dirikan oleh Bapak 

Tori Widyantoro sekaligus sebagai pemimpin perusahaan. Tujuan yang ingin 

dicapai oleh CV. Melsya Jaya sendiri adalah agar dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan dan memperoleh laba yang maksimal. Beberapa 

pembangunan telah dilakukan oleh CV. Melsya Jaya seperti pembangunan 

gedung, pembangunan saluran drainase jalan dan beberapa pembangunan yang 

terkait dengan kontruksi. 

Andaki, Sherly dan Sondakh (2015) dalam penelitian dengan judul “Analisis 

Perbandingan Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan Biaya menurut Standar 

Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan pada Perusahaan Jasa 

Kontruksi (Studi pada PT. Anugrah Adyatama, Jakarta)” bahwa perusahaan perlu 

memiliki suatu sistem pelaporan dan anggaran keuangan yang baku dan efektif 
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dalam menelaah estimasi pendapatan dan biaya kontrak sesuai dengan kemajuan 

pekerjaan dan lokasi proyek serta mobilisasi SDM, peralatan dan keadaan lokasi 

dan meningkatkan koordinasi antar lini fungsional secara berkesinambungan yang 

didukung oleh peralatan yang sesuai. 

Pekerjaan kontruksi yang diterima CV. Melsya Jaya menentukan metode 

pengakuan pendapatan dan beban yang akan digunakan untuk menentukan 

besarnya nilai laba yang akan diterima oleh perusahaan, sehingga perusahaan 

harus dapat mengambil keputusan secara efektif dan efisien. Metode pengakuan 

pendapatan yang diterapkan CV. Melsya Jaya sendiri sangat konvensional dan 

tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum(PABU). Sehingga dalam 

penelitian yang dilakukan lebih menggunakan metode pemulihan biaya karena 

dalam pembangunan yang dilakukan oleh CV. Melsya Jaya sendiri kurang dari 

satu tahun dan hanya menerima pendapatan saat pekerjaan telah selesai 

dikerjakan. Oleh karena itu, lebih menggunakan pemulihan biaya bukan metode 

persentase penyelesaian dimana dalam pekerjaan yang dilakukan lebih dari satu 

tahun dan pendapatan yang diterima untuk metode persentase penyelesaian 

diterima secara bertahap atau saat pekerjaan selesai dikerjakan. 

Rismansyah dan Safitri (2015) dalam penelitiannya tentang “Analisis 

Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT. Wahana Bumi Riau Cabang 

Palembang” menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data 

dengan dokumentasi. Dalam mengakui pengakuan pendapatan dengan 

menggunakan metode kontrak selesai dan membatasi setiap kontrak yang sifatnya 

jangka panjang.Sehingga dalam pendapatan proyek diterima di awal pada uang 
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muka kontrak pekerjaan tetapi hanya setengah dari perjanjian awal dan pada saat 

pekerjaan selesai dikerjakan. 

Pada umumnya perusahaan kontruksi melaksanakan kegiatan atas pelaksanaan 

suatu proyek dalam jangka waktu yang cukup lama atau lebih dari satu periode 

akuntansi, sehingga sering terjadi proyek yang dikerjakan belum 

selesai.Sedangkan dilain pihak, perusahaan harus melaporkan posisi keuangan dan 

hasil-hasil operasi periodiknya untuk kepentingan perusahaan sendiri dan pihak-

pihak lain yang membutuhkannya. Agar suatu laporan keuangan periodik 

menunjukkan hasil posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang wajar maka 

dibutuhkan proses pertemuan antara pendapatan dan beban yang dikeluarkan 

untuk menghasilkan laba secara tepat pada periode yang sama sesuai dengan 

prinsip yang berlaku secara umum, yaitu sesuai dengan SAK ETAP (Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). 

Danial dan Triandi (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Pengakuan Pendapatan dan Beban Perusahaan Terhadap Laporan Laba Rugi” 

bahwa hasil evaluasi diperoleh kesimpulan bahwa pendapatan perusahaan jasa 

kontruksi berupa pendapatan proyek dan pendapatan tersebut diakui oleh 

perusahaan dengan menggunakan metode kontrak selesai dan metode persentase 

penyelesaian. Begitu pula dalam beberapa SAK menentukan keadaan kapan 

entitas mengakui pos-pos tertentu di luar laba rugi dalam periode berjalan dan 

mensyaratkan atau mengizinkan komponen penghasilan komprehensif lain yang 

memenuhi definisi penghasilan atau beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan untuk dikeluarkan dari laba rugi. PSAK No. 1 

paragraph 89 (2015) tentang Penyajian Laporan Keuangan. 
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Dalam akuntansi Pendapatan dan beban yang menjadi permasalahan 

bagaimana perusahaan mengakui dan mengukur komponen pendapatan dan beban 

tersebut dalam suatu periode tertentu. Pendapatan harus diidentifikasikan dengan 

periode dimana kegiatan ekonomi utama untuk menciptakan dan menjualkan 

barang dan jasa yang telah dicapai atau dihasilkan dengan catatan pengukuran 

yang handal dan objektif dapat dilaksanakan. Sedangkan beban sebagai pengurang 

terhadap pendapatan harus dilaporkan pada saat yang sama dengan pendapatan 

yang dihasilkan dari pengorbanan tersebut. 

Pada laporan laba rugi terdiri atas pendapatan, beban, keuntungan, dan 

kerugian. Pendapatan dan beban merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

pada laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pendapatan dan beban merupakan 

kegiatan perusahaan yang dilakukan sehari-hari dalam pencatatan di laporan laba 

rugi perusahaan. Menurut Kieso,Weygant, dan Warfield (2002:516) Pendapatan 

adalah arus masuk aktiva atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau 

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

membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan pada selama 

suatu periode. (Rudianto,2009:16) Sedangkan beban adalah pengorbanan 

ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa yang 

digunakan di dalam usaha normal perusahaan dan bermanfaat pada suatu periode 

tertentu. 

 Rini dan Elly (2012) dalam penelitiannya tentang “Analisis Pengakuan 

Pendapatan dan Beban Kontrak pada UD.Gunawan Steel” menemukan bahwa 

pada UD.Gunawan Steel dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
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masih belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

karena perusahaan dalam mengakui laba hanya pada waktu kontrak diselesaikan. 

Berdasarkan PSAK No. 34 paragraph 22 (2015) mengenai Akuntansi Kontrak 

Kontruksi diatur bahwa jika hasil kontrak kontruksi dapat diestimasi secara andal, 

maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak 

kontruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan 

memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode 

pelaporan. Taksiran rugi pada kontrak kontruksi tersebut segera diakui sebagai 

beban sesuai dengan paragraph 36( jika kemungkinan besar terjadi bahwa total 

biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera 

diakui sebagai beban). 

Lestari (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Pengakuan 

Pendapatan dan Beban Perusahaan terhadap Laporan Laba Rugi pada Perusahaan 

Kontruksi PT. Sumber Barokah “ Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk 

memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba merupakan selisih antara pendapatan 

yang diterima dan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu 

pendapatan yang diterima oleh perusahaan harus diukur secara wajar dan sesuai 

dengan prinsip yang berlaku secara umum. Dalam mengakui pengakuan 

pendapatan perusahaan penulis menggunakan metode presentase penyelesaian 

dengan periode penyelesaian selama 3 periode akuntansi dengan termin yang 

disepakati 5 kali dengan uang muka 20% dari kontrak. 

Pada saat ini perusahaan kontraktor di Indonesia masih sangat kesulitan untuk 

bersaing dengan kontraktor asing yang mampu memperoleh financial dengan 

bunga rendah di negaranya.Sementara perusahaan kontraktor di Indonesia, 
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fasilitas jaminan banknya saja masih sering ditolak oleh pemilik proyek di luar 

negeri. Pemberian fasilitas khusus bagi kontraktor yang berupaya mendapatkan 

tender diluar negeri sudah banyak dilakukan di negara-negara lain seperti 

Singapura, Malaysia, Cina dan Korea, dengan harapan usaha jasa kontruksinya 

dapat menghasilkan devisa bagi Negara. 

CV. Melsya Jaya sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

kontruksi yaitu pembuatan jalan,drainase dan jembatan dimana sebagian besar 

penyelesaiannya dalam jangka waktu kurang dari satu periode akuntansi. 

Pendapatan yang diterima dari perusahaan ini meliputi pendapatan yang 

bersumber dari pendapatan pokok yaitu terdiri dari pendapatan atas kontrak 

kontruksi yang diterima setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Sementara beban 

yang ada di perusahaan ini terdiri dari harga pokok pendapatan yang merupakan 

beban yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan proyek perusahaan dan 

beban operasi yang merupakan beban yang dikeluarkan untuk membiayai 

kegiatan dalam pembangunan jasa kontruksi atau administrasi kantor. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

membahas tentangjudul :”Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban 

Kontrak Kontruksi pada CV. Melsya Jaya Nganjuk” 

B. Rumusan Masalah 

1.Bagaimana Pengakuan Pendapatan dalam Kontrak Kontruksi pada CV. 

Melsya Jaya? 

2.Bagaimana Pengakuan beban dalam Kontrak Kontruksi CV. Melsya 

Jaya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis Pengakuan Pendapatan dalam Kontrak Kontruksi 

pada CV. Melsya Jaya 

2. Untuk menganalisis Pengakuan Beban dalam Kontrak Kontruksi pada 

CV. Melsya Jaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


