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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Pendapatan 

 Definisi  pendapatan  menurut  PSAK  No.  23  paragraph 07(2015)  adalah  

arus kas bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas 

selama satu periode  jika arus tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal. 

 Sedangkan  menurut  Kiesso, Weygant dan Warfield (2002:101) pendapatan 

adalah arus kas aktiva atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan atau produksi 

barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan 

operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan selama satu periode. 

2. Karakteristik Pendapatan 

Menurut Suwardjono (2010:354) dalam kaitannya dengan operasi perusahaan 

yang utama, pendapatan dapat dikarakteristikan sebagai berikut : 

1. Aliran Masuk atau Kenaikan Aset 

2. Kegiatan yang mempresentasi operasi utama atau sentral yang menerus 

3. Pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban 

4. Suatu Entitas 

5. Produk perusahaan 

6. Pertukaran produk 

7. Menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk 

8. Mengakibatkan kenaikan ekuitas. 
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3. Pengakuan Pendapatan 

Menurut Suwardjono (2010:362-363) Bahwa pengakuan pendapatan tidak 

boleh menyimpang dari landasan konseptual. Oleh karena itu, secara konseptual 

pendapatan hanya dapat diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran 

(measurability) dan keterandalan (reliability). Kualitas tersebut harus 

dioperasionalkan dalam bentuk pengakuan pendapatan.Sebagai produk 

perusahaan, kriteria keterukuran berkaitan dengan masalah berapa jumlah rupiah 

produk tersebut dan kriteria keterandalan berkaitan dengan masalah apakah 

jumlah tersebut objektif serta dapat diuji kebenarannya.Kedua kriteria tersebut 

harus dipenuhi untuk pengakuan pendapatan. 

Menurut Suwardjono (2010:368), Pendapatan baru dapat diakui kalau 

dipenuhi syarat-syarat berikut : 

1. Keterukuran nilai asset (measurability of asset value) 

2. Adanya suatu transaksi (existence of a transaction) 

3. Proses penghimpunan secara substantial telah selesai (substansial 

completion of the earning process). 

Menurut Kieso, Weygant dan Warfield (2002:516) Prinsip  pengakuan  

pendapatan  menetapkan  bahwa  pendapatan  diakui pada saat: 

1. Direalisasikan atau dapat direalisasikan 

a. Direalisasikan 

Pendapatan dapat direalisasikan jika barang atau jasa`yang 

dipertukarkan untuk harga atau klaim atas kas (piutang). 

b. Dapat direalisasikan 
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pendapatan dapat direalisasikan bila aktiva yang diterima segera    

dapat dikonversikan pada jumlah kas tau klaim atas kas yang 

diketahui. 

2. Dihasilkan 

  Pendapatan dihasilkan bila kesatuan itu sebagian besar telah 

menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan agar berhak atas manfaat 

yang diberikan dari pendapatan, yakni apabila proses menghasilkan laba 

telah selesai atau sebenarnya telah selesai. 

 Empat transaksi pendapatan telah diakui dengan prinsip ini : 

1. Perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk diakui pada 

tanggal penjualan, yang biasanya diinterprestasikan sebagai tanggal 

penyerahan kepada pelanggan. 

2. Perusahaan mengakui pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa-

jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih. 

3. Perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk 

menggunakan aktiva perusahaan, seperti bunga, sewa, dan royalty, diakui 

sesuai dengan berlalunya waktu atau aktiva itu digunakan. 

4. Perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk 

diakui pada tanggal penjualan. 

4. Pengukuran Pendapatan 

 Dalam menyatakan jumlah pendapatan dan laba yang diperoleh perusahaan 

secara wajar diperlukan suatu dasar pengukuran yang tepat. Tetapi akan timbul 

permasalahan dalam menentukan dasar apa yang dapat digunakan untuk 

mengukur pendapatan tersebut. PSAK no. 23 paragraph 10 (2015) tentang 
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akuntansi pendapatanmengemukakan jumlah pendapatan yang timbul dari 

transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembeli atau 

pengguna asset tersebut. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang 

diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume 

yang diperbolehkan oleh entitas. 

 Dalam PSAK No.23 paragraph 11 (2015) Pada umumnya, imbalan tersebut 

berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau 

setara kas yang diterima atau yang dapat diterima.Namun, bila arus masuk dari 

kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin 

kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima. 

Misalnya suatu perusahaan dapat memberikan kredit bebas bunga kepada pembeli 

pembeli atau menerima wesel tagih dari pembeli dengan tingkat bunga di bawah 

pasar sebagai imbalan dari penjualan barang. Bila perjanjian tersebut secara 

efektif merupakan suatu transaksi keuangan, maka nilai wajar imbalan ditentukan 

dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan 

suatu tingkat bunga tersirat (imputed). Tingkat bunga tersirat tersebut adalah : 

1. Tingkat bunga yang berlaku bagi instrument yang serupa dari suatu 

penerbit (issuer) dengan penilaian kredit (credit rating) yang sama; atau 

2. Suatu tingkat bunga untuk mengurangi (discount) nilai nominal instrument 

tersebut ke harga jual tunai pada saat ini dari barang atau jasa. Perbedaan 

antara nilai wajar dan jumlah nominal tersebut diakui sebagai pendapatan  

bunga. 

Menurut Smith dan Skousen(2004:313) pengukuran pendapatan dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu ; 
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1. Pengukuran Masukan (Input Measures) 

 Pada cara ini pengukuran pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan 

menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Metode Biaya ke Biaya 

 Suatu metode yang membandingkan biaya yang telah dikeluarkan 

dengan seluruh biaya kontrak yang diperkirakan dengan 

memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk bagian 

kontrak yang belum selesai dengan menggunakan data tertentu. 

b. Metode yang Dicurahkan 

 Pengakuan kemajuan pekerjaan didasarkan pada jam kerja buruh 

langsung, jam kerja mesin dibandingkan dengan total taksiran jam 

yang dibutuhkan secara keseluruhan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Kelebihan dari metode ini adalah terletak pada penggambaran status 

dari pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan dan pengakuan berkala 

atas pendapatan dengan segera pada suatu periode. 

2. Pengukuran Atas Keluaran (Output Measures) 

 Pada metode ini menggunakan jasa insinyur atau arsitek dalam 

mengukur hasil yang telah dicapai secara fisik yang akan dibandingkan 

dengan total pekerjaan yang harus dilaksanakan secara keseluruhan. 

 Kelebihan dari metode ini adalah dalam hal penafsiran persentase 

tingkat kemajuan atau prestasi yang telah dicapai secara fisik lebih 

mendekati kebenaran, sedangkan kekurangannya tidak ada gambaran 

biaya yang timbul dari keadaan diluar dugaan. 
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5. Pengungkapan Pendapatan 

 Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 23 

paragraph 35(2015) mengenai pengungkapan pendapatan, perusahaan harus 

mengungkapkan sebagai berikut : 

a. Kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk 

metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi 

penjualan jasa. 

b. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan diakui selama periode 

tersebut termasuk pendapatan dari : 

1. Penjualan barang 

2. Penjualan jasa 

3. Bunga 

4. Deviden 

5. Royalty 

c. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang 

tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. 

6. Pengertian Beban 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 01 paragraph  

78(2015) tentang Kerangka dasar penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

mengemukakan bahwa Definisi mencakup baik kerugian maupun beban yang 

timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul 

dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, sebagai contoh, 

beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan.Beban tersebut biasanya berbentuk 
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arus keluar atau berkurangnya asset seperti kas dan setara kas, persediaan dan 

asset tetap. 

 Menurut Mulyadi (2001:08) Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis 

yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang 

kemungkinan akan terjadi. 

7. Karakteristik Beban 

Karakteristik penting (utama) yang terkait dalam makna biaya: 

a. Aliran Keluar atau Penurunan Asset 

Untuk mengatakan bahwa biaya timbul, harus terjadi transaksi atau 

kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar asset atau 

sumber ekonomik.Jadi konsumsi atau pemakaian asset atau manfaat 

ekonomik asset telah habis karena melekat pada barang dan jasa yang 

telah diserahkan (keluar) dari kesatuan sehingga kesatuan usaha tidak lagi 

menguasai lagi manfaat tersebut. 

b. Operasi Utama Berlanjut. 

Tidak semua kenaikan asset di atas membentuk 

pendapatan.Kegiatan utama atau membentuk pendapatan.Kegiatan utama 

atau sentral yang menerus atau berlanjut merupakan karakteristik yang 

membatasi kenaikan yang dapat disebut pendapatan.Kenaikan aset harus 

berasal dari kegiatan operasi bukan dari kegiatan investasi dan 

pendanaan.Kegiatan operasi ini diwujudkan dalam bentuk memproduksi 

dan mengirimkan berbagai barang kepada pelanggan atau menyerahkan 

atau melaksanakan berbagai jasa. 
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Karakteristik Pendukung yang terkait dengan biaya: 

a. Kenaikan Kewajiban. 

Bila barang dan jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan tetapi 

perusahaan tidak mengakuinya sebagai asset sebelumnya atau perusahaan 

belum mengakui kewajiban atas penurunan barang dan jasa yang dikuasai 

pihak lain, peruasahaan mempuanyai keharusan untuk membaya atau 

melakukan pengorbanan sumber ekonomik dimasa datang sehingga 

kewajiban timbul. 

b. Penurunan Ekuitas 

 Definisi dari Ikatan Akuntan Indonesia(IAI) secara eksplisit 

menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas dan 

menurunkan ekuitas. Pendefinisian ini sebenarnya menegaskan bahwa 

akuntansi menganut konsep kesatuan usaha sehingga ekuitas secara 

konseptual adalah utang perusahaan kepada pemilik. 

 

 Beban yang biasanya timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan 

antaralain meliputi misalnya beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan.Beban 

biasanya berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas atau 

setara kas, persediaan atau aktiva tetap. Sementara itu kerugian akan 

mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin dari 

aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian merupakan manfaat ekonomis yang 

pada dasarnya sama dengan beban yang lain. 

 

 



9 
 

   
 

8. Pengakuan Beban 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)01paragraph  

95(2015) tentang Kerangka dasar penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

mengemukakan bahwa Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan 

langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. 

Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (Matching of 

costs with revenues) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara 

gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari 

transaksi atau peristiwa lain yang sama; sebagai contoh, berbagai komponen 

beban yang membentuk beban pokok penjualan diakui pada saat yang sama 

sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Akan tetapi, penerapan 

konsep matching dalam kerangka dasar ini tidak memperkenankan pengakuan pos 

dalam neraca yang tidak memenuhi definisi asset atau liabilitas. 

Kriteria Pengakuan 

 Menurut Suwardjono (2010:407) Biaya atau rugi pada umumnya diakui 

bilamana salah satu dari dua kriteria sebagai berikut : 

a. Konsumsi manfaat 

Biaya atau rugi diakui bilamana manfaat ekonomik yang dikuasai suatu 

entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan 

barang, penyerahan atau pelaksanaan jasa, atau kegiatan lain yang 

merepresentasi operasi utama atau sentral entitas tersebut. 

b. Lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang 
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Biaya atau rugi diakui bilamana asset yang telah diakui sebelumnya 

diperkirakan telah berkurang manfaat ekonomiknya atau tidak lagi 

mempunyai manfaat ekonomik. 

 

9. Hubungan Kos dan Biaya 

Menurut Suwardjono (2010:409) Beberapa sumber mendefinisi biaya dalam 

kaitannya dengan pengertian kos karena memang biaya tidak dapat dipisahkan 

dengan kos. Perlu ditegaskan kembali bahwa kos adalah pengukur biaya atau 

biaya direpresentasi dengan kos sehingga secara teknis dan praktis biaya sering 

disebut kos saja (sebagaimana digunakan oleh APB di atas). Memang biaya selalu 

dapat disebut kos karena kos melekat di dalamnya (konsep dasar kos melekat). 

Akan tetapi, kos tidak selalu dapat disebut biaya karena kos dapat juga 

mempresentasi asset. Walaupun demikian, untuk pembahasan selanjutnya, biaya 

sering disebut dengan kos. 

 

10. Pengukuran Beban 

Sejalan dengan penilaian aktiva dapat diukur atas dasar jumlah rupiah 

yang digunakan untuk penilaian aktiva danhutang.Olehkarena itu,Pengukuran 

Beban dapat diukur berdasarkan : 

1. Biaya Historis  

Biaya historis dianggap verifable, karena historical menggambarkan 

pengeluaran kas yang sebenarnya.Disamping itu biaya historis mempunyai 

kelemahan yaitu tidak menggambarkan pengukuran yang relevan 

mengenai barang dan jasa bagi pemakai laporan keuangan eksternal. 
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2. Harga Berlaku  

Beban diukur berdasarkan harga berlaku dari barang atau jasa yang 

digunakan atau dihibahkan. Metode ini memiliki keuntungan karena 

membedakan : 

a. Laba yang timbul dari transaksi 

b. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penyimpangan aktiva 

sebelum dipakai 

Alasan utama menggunakan dasar pengukuran biaya historis karena biaya 

historis diasumsikan dapat diversifikasi dan menggambarkan biaya tunai 

perusahaan.Biaya historis juga dapat menunjukkan nilai tukar barang dan jasa saat 

diperoleh perusahaan. 

 

11. Kontrak Kontruksi 

  Menurut PSAK No.34 paragraph 03 (2015) mengemukakan bahwa Kontrak 

Kontruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk 

kontruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama 

lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan 

poko pengggunaan. Oleh karena itu, masalah utama dalam akuntansi kontrak 

kontruksi adalah alokasi pendapatan kontrak dan biaya  kontrak  pada  periode  

dimana  pekerjaan  kontruksi  tersebut  dilaksanakan. Adapun unsur-unsur dalam 

kontrak proyek konstruksi yaitu : 

Yang terlibat langsung : 

 a. Pemberi tugas (pengguna jasa) 

 b. Kontraktor (Penyedia Jasa Pelaksana) 
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 c. Konsultan (Penyedia Jasa Perencanaan dan penyedia Jasa Pengawasan/MK) 

Yang terlibat dalam proses pembangunan : 

 a. Pemberi tugas 

 b. Kontraktor 

 c. Konsultan 

 d. Pemerintah 

e. Bank 

Dalam PSAK No. 34 paragraph 11 (2015) tentang Kontrak Kontruksi 

mengemukakan bahwa pendapatan kontrak terdiri dari : 

1. Jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak; dan 

2. Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran 

intensif : 

a. Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan; 

dan 

b. Dapat diukur secara andal. 

Dalam PSAK No. 34 paragraph 16 (2015) tentang Kontrak Kontruksi 

mengemukakan bahwa Biaya kontrak terdiri dari : 

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu 

2. Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum 

dan dapat dialokasikan pada kontrak tersebut; dan 

3. Biaya lain secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi 

kontrak. 

Ada dua hal yang lazim dilakukan dalam kontrak konstruksi, yaitu : 

a. Pemberian uang muka 
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 Bagian nilai kontrak yang diterima kontraktor dari pemberi kerja sebelum 

pekerjaan dilaksanakan. Uang muka ini akan diperhitungkan (dipotong dari 

pembayaran tersisa secara proporsional dengan % pembayaran termin). 

b. Retensi 

 Jumlah pembayaran termin yang ditahan oleh pemberi kerja sebagai 

jaminan untuk pemeliharaan atau perbaikan bagian pekerjaan yang telah selesai. 

Retensi ini akan dibayarkan kembali oleh pemberi kerja kepada kontraktor setelah 

konstruksi/pekerjaan 100% selesai dan diserahterimakan. 

 

12. Dasar Pengakuan Pendapatan dan Beban Kontrak Kontruksi 

 Dalam PSAK No. 34 paragraph 22 (2015) pengakuan pendapatan dan biaya 

kontrak yaitu jika hasil kontrak kontruksi dapat diestimasi secara andal, maka 

pendapatan kontrak yang berhubungan dengan kontrak diakui masing-masing 

sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian 

aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan, taksiran rugi pada kontrak 

kontruksi segera diakui sebagai beban. 

 Dalam PSAK No. 34 Paragraph 23 (2015) dalam hal kontrak harga tetap, 

hasil kontrak kontruksi dapat diestimasi secara andal jika semua kondisi berikut 

ini dapat terpenuhi : 

a. Pendapatan dan biaya kontrak konstruksi dapat diakui jika hasil kontrak dapat 

diestimasi secara handal; 

b. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak 

tersebut akan mengalir ke entitas 
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c. Baik biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak maupun tahap penyelesaian 

kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan 

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. 

 

13. Metode Pengakuan Pendapatan dan Beban Kontrak Konstruksi 

Menurut Chariri dan Ghozali (2003,262) Pengakuan Pendapatan pada 

perusahaan kontraktor ada dua metode yaitu : 

1. Metode persentase penyelesaian merupakan metode yang pendapatan 

dan laba kotor diakui pada setiap periode,didasarkan atas kemajuan dalam 

pembangunan, yaitu presentase dari penyelesaian.  

2. Metode Kontrak Selesai adalah metode yang pendapatan dan laba kotor 

diakui hanya pada waktu kontrak diselesaikan. 

Ada dua metode pengakuan pendapatan pada kontrak konstruksi, yaitu : 

a.       Metode Pemulihan Biaya 

 Menurut PSAK No. 34 paragraph 25 tahun 2015Yaitu Biaya kontrak 

diakui sebegai asset asalkan besar kemungkinan biaya-biaya tersebut akan 

dipulihkan. Biaya tersebut mewakili jumlah tertentu dari pemberi kerja dan sering 

digolongkan sebagai pekerjaan dalam proses. Menurut Keyso, Weygant dan 

Warfield (2003,528) metode ini, perusahaan mengakumulasi biaya kontrak jangka 

panjang dalam proses, tetapi tidak ada pembebanan atau pengkreditan interim ke 

akun laporan laba rugi seperti pendapatan, biaya dan laba kotor. 
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 Sesudah semua kas dipulihkan kembali, setiap tambahan kas yang ditagih 

akan dimasukkan sebagai laba termasuk perhitungan laba-rugi selama periode 

penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor, baik jumlah yang diakui 

periode berjalan maupun jumlah yang ditangguhkan. Laba kotor yang 

ditangguhkan dikurangkan dari piutang terkait, dikurangi penagihan di neraca. 

Laporan laba rugi selanjutnya akan melaporkan laba kotor sebagai pos pendapatan 

terpisah apabila diakui saat dihasilkan. 

 Transaksi atau jurnal-jurnal untuk metode pemulihan biaya yaitu : 

a. Pada saat Pengakuan Pendapatan 

Pekerjaan dalam penyelesaian   Rp.xxx 

 Laba pembangunan      Rp.xxx 

b. Pada saat pengeluaran biaya pembangunan 

Biaya-biaya dalam pembangunan   Rp.xxx 

 Pekerjaan dalam pembangunan    Rp.xxx 

c. Pada saat penyerahan kontrak 

Uang muka kontrak    Rp.xxx 

 Pekerjaan dalam pembangunan    Rp.xxx 

 

b.      Metode Persentase Penyelesaian  

 Menurut PSAK No.34 paragraph 26 (2015) bahwa dalam metode 

persentase penyelesaian, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam 

laba rugi pada periode akuntansi pekerjaan dilakukan. 

 Menurut Kieso, Weygant dan Warfield (2002:522) Metode Persentase 

Penyelesaian mengakui pendapatan, biaya dan laba kotor sesuai dengan 
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tercapainya kemajuan kea rah penyelesaian kontrak jangka panjang.Menunda 

pengakuan pos-pos ini sampai seluruh kontrak diselesaikan berarti salah 

menyajikan (biaya) dan pencapaian (Pendapatan) dalam periode akuntansi 

interim. 

Transaksi atau dibuat jurnal-jurnal menurut metode persentase 

penyelesaian yaitu: 

a. Pada saat penerimaan Uang Muka Kontrak 

Kas      Rp.xxx 

 Uang Muka Kontrak/Hutang     Rp.xxx 

b. Pencatatan Biaya-Biaya yang sesunguhnya dibelanjakan 

Kontrak dalam pelaksanaan   Rp.xxx 

 Macam-macam Rekening yang dikredit   Rp.xxx 

c. Pada saat Penagihan (Termin) ke Pemberian Kerja 

Uang Muka Kontrak    Rp.xxx 

Piutang Kontrak     Rp.xxx 

 Harga Kontrak difakturkan     Rp.xxx 

d. Penerimaan Pembayaran dari pemberian kerja 

Kas      Rp.xxx 

Piutang Retensi     Rp.xxx 

 Piutang Kontrak Jangka Panjang    Rp.xxx 

e. Mencatat Pengukuran Laba Periodik 

Kontrak dalam Pelaksanaan   Rp.xxx 

 Laba Kontrak jangka panjang     Rp.xxx 

f. Pada saat menyerahkan pekerjaan 
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Harga Kontrak yang difakturkan   Rp.xxx 

 Kontrak dalam pelaksanaan     Rp.xxx 

g. Menerima pengambilan retensi 

Kas      Rp.xxx 

 Piutang Retensi      Rp.xxx 

 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1. Review Penelitian Terdahulu 

Lestari (2016) meneliti tentang “Pengaruh Pengakuan Pendapatan dan 

Beban Perusahaan terhadap Laporan Laba Rugi pada Perusahaan Kontruksi PT. 

Sumber Barokah”.Pada penelitian tersebut metode yang digunakan dengan 

pendekatan studi deskriptif dan data yang digunakan adalah data sekunder.Dalam 

mengakui pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang menggunakan metode 

persentase penyelesaian. Seperti dalam penyelesaian pembangunan ciamis mall, 

dengan periode penyelesaian selama 3 periode akuntansi dengan termin yang 

disepakati 5 kali dengan uang muka 20% dari kontrak. 

Rismansyah dan Nurlaili Safitri(2015) melakukan penelitian tentang 

“Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT. Wahana Bumi Riau Cabang 

Palembang”.Pada penelitian ini 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.Dalam pembayaran uang muka 20% x Harga Borongan. 

Wahyu Sapto Rini dan Elly (2012) dalam penelitian tentang “ Analisis 

Pengakuan Pendapatan dan Beban Kontrak pada UD. Gunawan Steel”. Pada 
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penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif diartikan sebagai proses 

pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk mengakui pengakuan pendapatan 

UD.Gunawan Steel dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan masih 

belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) karena perusahaan 

dalam mengakui laba hanya pada waktu kontrak telah diselesaikan. 

2. Hasil Penelitian 

Peneliti Hasil Penelitian Persamaan 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

Wiji Lestari (2016)” 

Pengaruh Pengakuan 

Pendapatan dan 

Beban Perusahaan 

terhadap Laporan 

Laba Rugi 

Perusahaan Kontruksi 

PT.Barokah”. 

Dalam 

menetapkan 

Pengakuan 

Pendapatan 

Kontrak Jangka 

Panjang dengan 

menggunakan 

metode 

persentase 

penyelesaian. 

1.Subjek 

Penelitian 

dengan 

menggunakan 

pengakuan 

pendapatan dan 

beban 

2.Mengacu pada 

PSAK no.34 

tentang Kontrak 

Kontruksi. 

1.fokus 

penyelesaian 

menggunakan 

metode kontrak 

selesai/pemulihan 

biaya 

2.Tahun acuan 

PSAK berbeda 

Rismansyah dan 

Nurlaili 

Dalam mengakui 

pengakuan 

1.Memiliki 

subjek penelitian 

1.objek penelitian 

yang berbeda 
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Safitri(2015)”Analisis 

atas Pengakuan 

Pendapatan dan 

Beban pada 

Perusahaan Jasa 

Kontruksi ( Studi 

Kasus pada CV. 

Taruna Bintan 

Tanjumgpinang ). 

pendapatan 

dengan metode 

kontrak selesai 

dan membatasi 

setiap kontrak 

yang sifatnya 

jangka panjang. 

pengakuan 

pendapatan dan 

beban 

2.Acuan PSAK 

no.34 tentang 

Kontrak 

Kontruksi 

2.Acuan tahun 

dalam PSAK yang 

berbeda 

Wahyu Sapto Rini 

dan Elly(2012)“ 

Analisis Pengakuan 

Pendapatan dan 

Beban Kontrak pada 

UD. Gunawan Steel”. 

Dalam mengakui 

laba hanya pada 

waktu kontrak 

telah 

diselesaikan, baik 

kontrak yang 

kurang dari satu 

periode akuntansi 

maupun yang 

lebih dari satu 

tahun. 

1.Subjek yang 

sama yaitu 

pengakuan 

pendapatan dan 

beban 

2.memiliki 

acuan PSAK 

no.34 tentang 

Kontrak 

Kontruksi 

1.Objek penelitian 

berbeda 

2.Fokus penelitian 

pada metode 

Kontrak 

Selesai/pemulihan 

biaya yang 

diselesaikan 

kurang dari satu 

periode akuntansi 

3.Acuan PSAK 

yang berbeda. 

 

Dari hasil penelitian terdahulu seperti pemaparan diatas terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu subjek 
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penelitian yang sama yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu. Akan 

tetapi ada penelitian yang sama dan berbeda yang dilakukan penulis dengan 

penelitian terdahulu tentang masalah yang akan diteliti. 

Untuk penelitian pertama dalam penelitian nya dalam mengakui 

pendapatan kontrak jangka panjang menggunakan metode persentase 

penyelesaian dengan periode penyelesaian selama 3 periode akuntansi atau selama 

3 tahun dengan termin yang disepakati selama 5 kali termin dengan uang muka 

yang dibayarkan terlebih dahulu 20% dari nilai kontrak. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan penulis lebih menekankan dalam mengakui pendapatan kontrak 

kontruksi menggunakan metode kontrak selesai yang periode penyelesaian kurang 

dari 1 tahun dengan pembayaran atas jasa kontruksi dibayar setelah pekerjaan 

selesai dikerjakan. 

 Untuk penelitian kedua jasa kontruksi lebih mengarah pada perkebunan 

dimana proyek-proyek yang dilakukan perusahaan ada yang memiliki jangka 

waktu melebihi satu tahun dan membatasi setiap kontrak yang sifatnya jangka 

panjang.Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah ke 

pembuatan gedung, pembuatan jalan, saluran drainase yang sifatnya kurang dari 

satu periode akuntansi atau satu tahun. 

Untuk penelitian ketiga dalam penyelesaian kontrak hanya pada waktu 

kontrak selesai dikerjakan meskipun kurang atau lebih dari satu tahun atau satu 

periode akuntansi dan tidak jelas metode pengakuan pendapatan yang dipakai, 

serta dalam penyelesaian nya belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK).Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih ke metode kontrak 

selesai yang pengakuan pendapatan nya kurang dari satu tahun. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Dalam Penelitian pada CV. Melsya Jaya kesepakatan dalam proyek kontruksi 

yang kurang dari satu periode akuntansi dalam transaksi antara penyedia proyek 

dengan pelanggan harus ada bukti untuk pelanggan agar percaya akan kualitas 

dari penyedia proyek dengan penganggaran sementara dari aktivitas proyek yang 

akan dilakukan dalam mengakui pendapatan dan beban dengan metode pemulihan 

biaya dimana proyek yang akan dilakukan berlangsung secara jangka pendek atau 

kurang dari satu periode akuntansi, serta memperhitungkan kesesuaian pengakuan 

pendapatan dan beban itu sendiri menurut PSAK no.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada CV. Melsya Jaya yang biasanya mendapatkan kontrak kontruksi dalam 

seperti Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ketawang-jaan dan Pembangunan 

Drainase jalan Poros Ds. Bukur Kec.Patianrowo.Dalam transaksi ini perusahaan 

Proyek Kontruksi 

Pengakuan Pendapatan/Laba Beban/Biaya 

Metode Pemulihan 

Biaya 

Kesesuain Pengakuan 

Pendapatan dan Beban 

Menurut PSAK No.34 
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jasa kontruksi harus adanya penyelesaian kontrak kontruksi.Dalam hal ini CV. 

Melsya Jaya menggunakan metode pemulihan biayadimana tidak ada laba yang 

diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagang 

yang dijual.Sesudah semua kas dipulihkan kembali, setiap tambahan kas yang 

ditagih akan dimasukkan sebagai laba termasuk perhitungan laba-rugi selama 

periode penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor. Dalam  CV. Melsya 

Jaya sendiri sebelum memperoleh pekerjaan atau proyek terlebih dahulu 

memberikan Company Profile ke pemerintah daerah atau tempat yang akan 

melaksanakan proyek. Setelah itu jika diterima akan diundang untuk pemaparan 

langsung, serta melakukan Pra Lelang untuk kegiatan proyek yang akan 

dilakukan. Setelah semua hal disetujui antara kedua belah pihak yaitu  penyedia 

jasa kontruksi dan pihak yang akan melakukan pembangunan akan diedarkan 

Surat Perintah Kerja (SPK). 


