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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Analisis

Pengertian analisis menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebagai

berikut :

“Penelitian terhadap suatu peristiwa untuk diketahui sebab-musababnya; duduk

perkaranya, atau prosesnya.”

Sedangkan pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

:

“1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk
mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dsb)

2. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu
sendiri serta hubungan antar bagian dan untuk memperoleh pengertian yang
tepat dan pemahaman arti keseluruhan”

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan secara umum analisis adalah

penelitian mengenai suatu peristiwa dengan tujuan mengetahui penyebab  atau proses

terjadinya peristiwa tersebut.

2.2 Akuntansi

2.2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi bukanlah sesuatu yang baru di dunia bisnis. Pada awalnya akuntansi

berhubungan dengan kebutuhan informasi bagi manajemen, dan bukan bagi pemilik

modal atau investor. Akuntansi lebih digunakan oleh manajemen untuk

mempertanggungjawabkan hasil pengolahan usaha yang dipercayakan kepadanya.

 Definisi Akuntansi menurut oleh American Institute of Certified Public

Accountant (AICPA) :

“Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a
significant manner and in terms of money, transaction and events which are in
part at least, of a financial character, and interpreting the results thereof”.
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 Bila diterjemahkan, maka akuntansi menurut AICPA adalah seni pencatatan,

pengklasifikasian, dan pengikhtisaran sebuah perlakuan  yang berhubungan dengan

uang, transaksi dan kejadian-kejadian yang termasuk dari karakter peristiwa keuangan

dan pengintrepetasian hasilnya.

 FASB mendefinisikan akuntansi secara umum adalah :

“Accounting is the body knowledge and functions concered with systematic
originating, recording, classifying, processing, summerizing, analyzing,
interpreting and supplying of dependable and significant information covering
transaction, and event wich are, in part at least, of financial character, required
for the management and operation of an entity and for report that have to be
submitted there on to meet fiduciary and other responsibilities”

Yang berarti akuntansi merupakan ilmu yang berkenaan dengan pencatatan,

pengklasifikasian, pemrosesan, pengihktisaran, analisis, intrepetasi dan distribusi

informasi mengenai transaksi dan peristiwa yang termasuk peristiwa keuangan.

Informasi akuntansi sangat diperlukan oleh manajemen dan proses operasi sebuah

entitas.

Definisi Akuntansi menurut Accounting Principles Board No. 4 tentang Basic

Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business

Enterprise :

“Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative
information, primarily financial in nature, about economics entities that is
intended to be useful in making economic decision, in making reasons choices
among alternatives course of action”.

Yang berarti akuntansi adalah suatu aktivitas jasa. Fungsinya untuk

menyediakan informasi yang kuantitatif, terutama informasi keuangan, tentang entitas-

entitas ekonomi, yang dimaksudkan untuk digunakan dalam proses pengambilan

keputusan dalam pembuatan pilihan-pilihan yang beralasan di antara berbagai alternatif

tindakan yang tersedia.

Menurut Stice, Stice, Skousen (2004:9) beberapa hal penting dari definisi

akuntansi diatas yang perlu diperhatikan adalah :
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a) Akuntansi menyediakan jasa yang sangat penting bagi lingkungan usaha saat

ini. Pelajaran mengenai akuntansi tidak dilihat sebgai latihan teoritis,

melainkan akuntansi dimaksudkan sebagai suatu alat praktis.

b) Akuntansi terutama menekankan pada informasi keuangan kuantitatif yang

digunakan bersama dengan evaluasi kualitatif dalam pengambilan keputusan.

c) Informasi akuntansi digunakan dalam mengambil keputusan tentang

bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas

d) Meskipun para akuntan lebih menekankan pada pelaporan kejadian yang

telah terjadi, informasi masa lalu ini dimaksudkan untuk digunakan dalam

pengambiln keputusan ekonomi tentan masa depan.

Dalam prakteknya akuntansi digunakan berdasarkan kepentingan penggunanya,

untuk itu akuntansi secara umum saja dimana dihasilkannya laporan keuangan sebagai

hasil akhir yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan tidak

dapat memenuhi tujuan pengguna laporan keuangan karena pengguna laporan keuangan

yang dihasikan dari proses akuntansi tersebut mempunyai tujuan yang lebih spesifik

untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, oleh karena itu akuntansi masih

dibagi lagi kedalam beberapa spesialisasi bidang sesuai fungsi dan tujuannya.

2.2.2 Jenis - Jenis Spesialisasi Bidang Akuntansi

Menurut Warren Reeve Fees (2002:9) jenis akuntansi yang sering digunakan

yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, termasuk juga jenis akuntansi yang

lainnya seperti akuntansi lingkungan, akuntansi pajak, sistem akuntansi, akuntansi

internasional, akuntansi organisasi non profit, dan akuntansi sosial.

1) Akuntansi Keuangan

“Financial accounting is primaliry concerned with the recording and
reporting of economic data and activities for a business. Although such
report provide useful information for managers, they are the primary report
for owners, creditors, governmental agencies, and the public”. Warren
Reeve Fees (2002:9)

2) Akuntansi Manajemen
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“Managerial accounting, or management accounting, uses both financial
accounting and estimated data to aid management in running day-to-day
operations and in planning future operations. Management accountants
gather and report information that is relevant and timely to the decision
making needs of management”. Warren Reeve Fees (2002:9)

Menurut Mulyadi (2001:2) :

“Akuntansi manajemen merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan

yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai

intern organisasi”

2.2.3 Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi adalah kelangsungan usaha dan dasar

akrual. Jika asumsi dasar akuntansi tersebut telah dipatuhi dalam laporan keuangan,

pengungkapan atas asumsi tersebut tidak diperlukan. Bila asumsi dasar akuntansi

tersebut tidak diikuti, maka penyimpangan tersebut harus diungkapkan bersama dengan

alasannya.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK no 1 tentang Pengungkapan Kebijakan

Akuntansi mengakui asumsi dasar akuntansi sebagai berikut :

a. Kelangsungan Usaha

Suatu entitas ekonomi diasumsikan terus melakukan usahanya secara

berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan, kecuali bila ada bukti sebaliknya.

Perusahaan dianggap akan melanjutkan usahanya untuk waktu mendatang yang dapat

diduga, tidak bermaksud atau berkepentingan dengan likuidasi atau penutupan usaha.

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha

perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, perusahaan

diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara

material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan

mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus

diungkapkan.

b. Akrual
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Pengukuran aktiva, kewajiban, pendapatan, beban serta perubahannya diakui

pada saat terjadi, tidak pada saat uang diterima atau dibayarkan, dicatat dan berpengaruh

pada laporan keuangan pada periode kejadian.

Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan

dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi

serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan

keuangan yang-disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak

hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga

kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan

kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan

jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.2.4 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi,

peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian

laporan keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek

yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi

perusahaan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas

ekonomi perusahaan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.

Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling

tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

a. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut harusnya diakui dalam

penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan

cadangan rahasia atau disembunyikan.

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai

dengan hakekat transaksi dan realitas kejadian, tidak semata-mata mengacu

bentuk hukum transaksi atau kejadian.
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c. Materialitas

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup

material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

Laporan keuangan harus jelas dan dapat dimengerti, berdasar pada kebijakan

akuntansi yang berbeda di antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dalam satu

negara maupun antar negara. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan

keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti.

Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

keuangan. Pengungkapan hal ini sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena

kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen

neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari

pengungkapan kebijakan terpilih.

2.2.5 Persamaan Dasar Akuntansi

Dalam akuntansi, sistem pencatatan dan pengklasifikasian transaksi disebut

sistem pembukuan berganda (double entry accounting system). Dinamakan berganda

sebab setiap transaksi dianalisis lalu dicatat pada dua sisi yaitu sisi sebelah Kiri (Debet)

dan sisi sebelah Kanan (Kredit). Model pencatatan ini dikenal dengan istilah persamaan

akuntansi. Sedangkan untuk mengklasifikasikan pos atau transaksi digunakan suatu

bagan yang berisi rekening atau perkiraan. Bagan itu disebut "Daftar Nomor Kode

Akun”. Di dalamnya, perkiraan-perkiraan diklasifikasikan menjadi perkiraan laporan

posisi keuangan dan laporan aktifitas. Perkiraan laporan posisi keuangan terdiri dari

aktiva, hutang dan aktiva bersih, sedangkan laporan aktifitas terdiri dari pendapatan

dan biaya.

Dalam model persamaan akuntansi kedua sisi, kiri dan kanan, dari persamaan

akuntansi jumlahnya harus selalu sama. Hal tersebut karena hak atas seluruh aktiva ada

pada kreditur dan juga pemilik. Yang perlu diperhatikan adalah pengaruh suatu

transaksi terhadap sisi kiri dan kanan harus seimbang, demikian juga hasil akhir /

saldonya harus seimbang.

2.2.6 Akuntansi Rumah Sakit
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Kerangka
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia

Landasan
Operasional

atau
Landasan

Praktik

Tingkat 3 PraktikKonvensi& Kebiasaan
Pelaporanyang Sehat

Buku Teks/Ajar, Artikel, dan
PendapatAhli

Tingkat 2

Buletin
Teknis
Rumah
Sakit

Peraturan
Pemerintah

untuk
Industri

Rumah Sakit

Landasan Konseptual

Tingkat 1 PernyataanStandar
AkuntansiKeuangan (PSAK)

InterpretasiPernyataan
StandarAkuntansiKeuangan

Pedoman/
Praktik

Akuntansi
Industri

Rumah Sakit

Simpulan
Riset

Akuntansi

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan (KDPPLK)

Pengelolaan rumah sakit sangat berbeda dengan bidang usaha lainnya. Selain

rumah sakit merupakan kegiatan yang padat karya, dalam menjalankan kegiatan

operasionalnya rumah sakit juga menekankan penerapan nilai sosial disamping segi

ekonomisnya. Oleh karena itu, rumah sakit pada umumnya tidak berorientasi pada

profit/ nirlaba, sekalipun rumah sakit swasta.

2.2.6.1 Dasar Penyusunan Akuntansi Rumah Sakit

 Proses perlakuan akuntansi atas suatu transaksi usaha yang terjadi harus

dilakukan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku Umum (PABU), begitu pula

perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh rumah sakit.

Berikut adalah kerangka PABU :
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Gambar 2.1 Kerangka Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum
Sumber : Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Non-Pemerintah (2003:2)

Setiap lapisan dibawah sebuah lapisan menjadi dasar. Dalam hal terjadi

pertentangan antara prinsip akuntansi yang berasal dari berbagai sumber tersebut, harus

mengikuti perlakuan akuntansi yang diatur di dalam kelompok yang posisinya menjadi

landasan atau pada lapisan yang terletak lebih bawah.

2.2.6.2 Pedoman Akuntansi Rumah Sakit

PARS atau Pedoman Akuntansi Rumah Sakit merupakan pedoman akuntansi

yang dirujuk oleh rumah sakit-rumah sakit (RS) di Indonesia, baik rumah sakit

pemerintah maupun non pemerintah.  Untuk rumah sakit pemerintah, yang terdiri dari

RS Perusahaan Jawatan (Perjan) dan RS Pemerintah Nirlaba, rujukan PARS-nya adalah

Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. No. 156/Menkes/SK/I/2003. Selain itu, RS

Pemerintah juga mengacu pada Ketentuan Pelaporan Keuangan Pemerintah atau Standar

Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

 Untuk Rumah Sakit Non Pemerintah, PARS-nya merujuk pada Pedoman

Akuntansi Rumah Sakit Non Pemerintah yang disusun bersama oleh PERSI (Persatuan

Rumah Sakit Seluruh Indonesia) dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). PARS Non

Pemerintah ini menjadi acuan bagi RS Nirlaba non pemerintah dan RS yang memiliki

Ekuitas Pemilik. Khusus untuk BLU, ketentuannya mengacu pada UU No.1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara.

2.2.6.3 Laporan Keuangan Rumah Sakit

Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang

rasional, seperti:

a. investor,

b. pemberi bantuan (donatur),

c. kreditur,

d. otoritas pengawasan,

e. pemerintah, dan
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f. masyarakat.

Pihak pengguna laporan keuangan rumah sakit mempunyai kepentingan bersama

dalam rangka menilai:

a. Jasa pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit dan kesinambungan

pelayanan tersebut.

b. Kinerja manajemen rumah sakit dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya dalam mengelola tersebut.

 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah:

a. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana rumah sakit.

b. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan

sifat ekuitas dana.

c. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam kurun

waktu tertentu (satu periode) dan hubungan antara keduanya.

d. Cara rumah sakit mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh

pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada

likuiditasnya.

e. Usaha jasa pelayanan kesehatan rumah sakit.

Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen

rumah sakit atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan yang lengkap bagi rumah sakit terdiri dari:

Entitas Berekuitas Nirlaba / BLU

Neraca Laporan Posisi Keuangan

Laporan Laba Rugi Laporan Aktivitas

Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Ekuitas ----------

Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan
Tabel 2.1 Jenius-jenis Laporan Keuangan Rumah Sakit

Sumber : Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Non-Pemerintah (2003:3)

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan (neraca) sebagai unsur laporan lengkap bagi rumah

sakit BLU diperlakukan sama dengan laporan posisi keuangan untuk kepentingan
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konsolidasi dengan laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan laporan posisi keuangan adalah menyediakan informasi mengenai aktiva,

kewajiban, dan ekuitas dana serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur

tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan dan

penjelasannya dapat membantu para pengguna laporan keuangan rumah sakit untuk

menilai:

a) Kemampuan rumah sakit untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan secara

berkelanjutan.

b) Likuiditas, fleksibiltas keuangan, kemampuan untuk memenuhi

kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan Posisi Keuangan mencakup struktur rumah sakit secara keseluruhan dan

harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana.

2. Laporan Hasil Usaha/ Laporan Laba Rugi

Tujuan utama laporan hasil usaha adalah menyediakan informasi mengenai;

a) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat

ekuitas dana;

b) Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain; dan

c) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program

atau jasa.

Informasi dalam laporan hasil usaha, yang digunakan bersama dengan

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para

penyumbang, anggota entitas, kreditur, dan pihak lainnya untuk:

1.   Mengevaluasi kinerja suatu periode;

2. Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas, dan memberikan

jasa; dan

3.   Menilai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja manajer.

Laporan hasil usaha menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto.

Namun demikian, pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-

beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam

catatan atas laporan keuangan.
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Laporan hasil usaha atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan

informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok

program jasa utama dan aktivitas pendukung.

3. Laporan Perubahan Ekuitas Dana

Laporan perubahan ekuitas dana merupakan dokumen yang menggambarkan

kekayaan rumah sakit setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban. Laporan perubahan

ekuitas dana menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas dana tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dana disajikan sekurang-kurangnya pos-

pos:

a) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;

b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan

dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;

c) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan

yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

Di samping itu, rumah sakit menyajikan dalam lembar muka laporan atau dalam

Catatan atas Laporan Keuangan :

a) Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, serta

perubahannya selama periode berjalan.

b) Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah, rekonsiliasi antara

nilai tiap komponen ekuitas dana pada awal dan akhir periode

mengungkapkan masing-masing perubahannya secara terpisah.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas sebagai unsur laporan lengkap bagi rumah sakit BLU

diperlakukan sama dengan laporan arus kas untuk kepentingan konsolidasi dengan

laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan utama laporan arus kas adalah memberikan informasi pada para

pengguna laporan keuangan untuk:

a) melihat kemampuan rumah sakit dalam menghasilkan kas dan setara kas.
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b) melihat kebutuhan rumah sakit dalam menggunakan arus kas

Laporan arus kas mencakup struktur rumah sakit secara keseluruhan dan

menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan sebagai unsur laporan lengkap bagi rumah sakit

BLU diperlakukan sama dengan catatan atas laporan keuangan untuk kepentingan

konsolidasi dengan laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan catatan atas laporan keuangan adalah menyediakan informasi bagi

pengguna laporan keuangan mengenai:

a) Gambaran umum rumah sakit.

b) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan.

c) Penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam setiap komponen laporan

keuangan.

d) Pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan

keputusan ataupun kebijakan rumah sakit lainnya yang dapat mempengaruhi

rumah sakit secara keseluruhan.

2.3 Pendapatan

2.3.1 Definisi pendapatan

Kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh pendapatan adalah hal yang

penting untuk dapat melanjutkan operasi perusahaan. Pendapatan yang dihasilkan oleh

suatu badan usaha adalah suatu ukuran keberhasilan yang dapat digunakan oleh

manajer, investor dan kreditor untuk mengevaluasi prospek perusahaan dimasa yang

akan datang. Oleh karena itu, salah satu bagian terpenting dalam proses akuntansi

adalah pengakuan dan pengukuran yang berhubungan dengan pendapatan perusahaan.

Kieso dan Weygandt (2007:129) memberikan pengertian bahwa pendapatan adalah:

“Inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its
liabilities during a period from delivering or producing goods, rendering service
or other activities that constitute the entity ‘s ongoing major or central
operations.”
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Yang berarti, pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lain atas harta

suatu kesatuan atau penyelesaian suatu kewajiban selama satu periode dari penyerahan

atau produksi barang, penyerahan jasa atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama

kesatuan tersebut.

Kieso dan Weygandt (2007:908) memberikan penjelasan lebih lanjut, bahwa

pendapatan yang timbul dalam perusahaan meliputi beberapa transaksi berikut :

“1. Sale of product from inventory
 2. Rendering a service
 3. Permitting use of an asset
 4. Sale of asset other than inventory”

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui pendapatan yang diperoleh perusahaan

berasal dari :

1. Penjualan produk dari persediaan

2. Pemberian jasa

3. Memperbolehkan penggunaan aktiva

4. Penjualan aktiva selain persediaan

Stice dan Skousen (2004:204) memberikan pengertian tentang pendapatan

sebagai berikut :

”Arus masuk atau peningkatan lain dari dari aktiva suatu entitas atau pelunasan
kewajibannya (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu
barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau
usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut”

Pengertian pendapatan menurut Hennie van Greuning yang mengacu pada

International Accounting Standard No. 18 (2005:208) dibagi dalam poin-poin berikut :

Ø ”Arus masuk manfaat ekonomi bruto selama periode akuntansi
Ø Timbul dari aktivitas atau kegiatan yang bersifat normal, atau
Ø Yang menimbulkan kenaikan dalam ekuitas, yang berasal selain dari

kontribusi pemilik ekuitas”

Pendapatan menurut hukum pajak adalah latar belakang timbulnya pendapatan

bagi negara yang timbul akibat adanya hak dan kewajiban pemerintah dalam

menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no.
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10 tentang pajak penghasilan (PPh) pasal 4, pendapatan atau penghasilan dirumuskan

sebagai berikut:

"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan
dengan nama dan dalam bentuk apapun."

Dari definisi penghasilan menurut UU Pajak diatas, dapat diambil empat poin

utama yang mengenai penghasilan, yaitu :

Ø Setiap tambahan kemampuan ekonomis

Ø Mencakup yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib

Pajak

Ø Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

Ø Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib

Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun

Sedangkan pengertian pendapatan menurut Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan No. 23 (2007:23.6) adalah sebagai berikut :

”Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari
aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu
mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam
modal.”

Lebih lanjut PSAK (2007:23.1) menyatakan bahwa pendapatan dapat timbul

dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut ini:

1. Penjualan barang

Barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang

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

atau tanah dan properti lain yang dibeli untuk dijual kembali.

2. Penjualan jasa

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara

kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu

yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu

periode atau selama lebih dari satu periode.
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3. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan

bunga, royalti dan dividen

(a) Bunga adalah pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau

jumlah terhutang kepada perusahaan

(b) Royalti adalah pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang

perusahaan, misalnya, paten, merek dagang, hak cipta.

(c) Dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai

dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan dan mempunyai

penggunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Penggunaan informasi

pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, baik itu

keputusan untuk pembayaran deviden, keputusan investasi ataupun keputusan penting

lainnya.

Dari definisi - definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya,

pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau penyelesaian kewajiban yang terjadi dalam

suatu periode dan timbul dari penjualan barang, penyelesaian jasa atau aktivitas lain

yang termasuk usaha utama perusahaan.

2.3.2 Sumber-sumber pendapatan

Munawir (2002:52) membagi sumber pendapatan perusahaan menjadi dua,

yaitu:

1. Pendapatan yang berasal dari usaha pokok (operating revenue)

Pendapatan yang berasal dari usaha pokok yaitu pendpatan yang berasal dari

aktivitas utama perusahaan dan sesuai dengan jenis usahanya, yang

berlangsung secara berulang-ulang dan berkesinambungan tiap periode.

2. Pendapatan diluar usaha pokok (non operating revenue)

Pendapatan yang berasal dari transaksi penjualan yang tidak berulang-ulang

dan insidentil, yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas

perusahaan, misalnya penjualan aktiva tetap perusahaan kepada pihak lain.

Pengukuran pendapatan
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Salah satu tujuan pengukuran adalah untuk menjadikan informasi itu menjadi

lebih informatif. Pendapatan, bagaimanapun didefinisikan, paling baik diukur dengan

nilai pertukaran produk atau jasa perusahaan (Hendrikssen, 2000:380). Jumlah

pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara

perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan

nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah

diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan.

Menurut PSAK (2007:23.2) pengukuran pendapatan adalah sebagai berikut :

”Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang   diterima atau yang

dapat diterima.”

Yang dimaksud dengan nilai wajar (fair value) adalah suatu jumlah untuk itu

suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang

memahami (knowledgeable) dan berkeinginan (willing) untuk melakukan transaksi

wajar (arm’s length transaction).

Kusnadi (2000:327) menyatakan bahwa pengukuran pendapatan yang paling

baik adalah dengan melihat ke dalam nilai tukar produk atau jasa perusahaan. Nilai

tukar menggambarkan ekuivalen kas atau nilai sekarang yang dinilai kembali dari

jumlah uang yang pada akhirnya akan diterima dari transaksi-transaksi pendapatan.

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.

Dalam banyak situasi, arus kas masuk mungkin ekuivalen dengan jumlah yang

ditetapkan dalam transaksi dengan langganan, tetapi jumlah pencadangan piutang yang

tepat haruslah dibuat sehubungan dengan keharusan untuk menunggu saat pengumpulan

terakhir hasil penjualan yang dilakukan perusahaan.

Bila barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang dan

jasa yang tidak serupa, pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang

mengakibatkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang

atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang

ditransfer.
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Menurut Belkaoui (2006:279) terdapat dua interpretasi utama yang timbul

berkaitan dengan pengkururan pendapatan, yaitu :

”1. Diskon kas dan pengurangan apa pun dalam harga tetap, seperti kerugian dari
pitang tak tertagih, adalah penyesuaian yang diperlukan untuk menghitung
ekuivalen kas bersih atau nilai sekarangterdiskonto atas klaim uang yang
sebenarnya dan sebagai konsekuensinya, harus dikurangi ketika menghitung
pendapatan.

2. Untuk transaksi nonkas, nilai pertukaran ditetapkan setara dengan nilai pasar
wajar dari pengorbanan yang diberikan atau diterima, mana yang lebih mudah
dan lebih jelas untuk dihitung”

Menurut pendapat Belkaoui diatas berarti retur, potongan penjualan, dan

pengurang lain dari harga yang dikenakan harus dianggap sebagai pengurang

pendapatan dan dikurangkan dari pendapatan yang dihasilkan dari transaksi agar

menghasilkan pengukuran pendapatan yang akurat.

2.4 Pengakuan pendapatan

2.4.1 Prinsip pengakuan pendapatan

Konsep dasar akuntansi adalah penetapan pendapatan berdasarkan basis akrual.

Sesuai prinsip akuntansi akrual yang sudah diterima umum, pengakuan tidak harus

terjadi pada saat uang kas diterima. Peraturan umum untuk pengakuan dalam akuntansi

adalah bahwa pos itu harus memenuhi definisi dari unsur itu dan bahwa pos itu dapat

diukur, relevan, dan dapat diandalkan (Hendriksen, 2000:381).

Pengakuan pendapatan adalah poin yang sangat penting untuk diperhatikan,

diantaranya karena manfaat pendapatan dapat digunakan sebagai sarana analisis kinerja

periode yang lalu dan sebagai alat bantu perencanaan untuk periode yang akan datang

dan sebagai gambaran kinerja operasional perusahaan yang akurat.

Menurut Stice dan Skousen (2004:231) pendapatan dan keuntungan umumnya

diakui apabila:

”1.  Pendapatan telah direalisasi (realized) atau dapat direalisasikan (realizable),
dan

2. Sudah dihasilkan melalui penyelesaian yang substansial atas aktivitas yang
terlibat dalam proses menghasilkan tersebut”
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Pernyataan diatas menjelaskan bahwa pendapatan diakui apabila perusahaan

yang menghasilkan pendapatan telah menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan

kepada pelanggan dan ketika pelanggan telah melakukan pembayaran atau setidaknya

memberikan janji pembayaran yang pasti (dapat direalisasikan) kepada perusahaan.

Menurut Epstein (2007:317) yang mengacu pada GAAP mengenai pengakuan

pendapatan, pendapatan pada umumnya diakui ketika :

“1.   It is realized or realizable

    2.   It has been earned”

 Yang dimaksud dengan realized adalah ketika barang dan jasa ditukarkan

dengan kas, atau ketika ada klaim atas kas atau piutang. Realizeable maksudnya apabila

aktiva yang diterima dalam pertukaran dapat segera dikonversikan menjadi kas, atau

klaim atas kas atas jumlah yang diketahui. Sedangkan earned maksudnya ketika proses

menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai.

Kieso dan Weygandt (2007:908) membagi beberapa transaksi yang

menimbulkan pendapatan bagi perusahaan sebagai berikut :

1. “ Sale of product from inventory
2.  Rendering a service
3.  Permitting use of an asset
4.  Sale of asset other than inventory.”

 Lebih lanjut dapat dijelaskan  sebagai berikut :

1. Pendapatan yang  didapat dari penjualan produk (sale of product from

inventory) diakui pada tanggal penjualan yang biasanya diintrepetasikan

sebagai tanggal penyerahan kepada pelanggan

2.   Pendapatan dari pemberian jasa (rendering service) diakui pada saat

pemberian jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih

3.   Pendapatan dari mengizinkan pihak lain menggunakan aktiva perusahaan

(permitting use of an asset) diakui sesuai dengan berlalunya waktu atau

ketika aktiva digunakan. Pendapatan dari transaksi ini berupa bunga, sewa

dan royalti

4.   Pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk (sale of asset other than



40

inventory) diakui pada tanggal penjualan. Pendapatan dari tansaksi ini

berupa keuntungan atau kerugian atas disposisi.

i.Metode Pelaporan Pendapatan

2.4.2.1 Pelaporan Pendapatan Selama Produksi

Banyak kasus dimana pendapatan diakui selama produksi, umumnya mencakup

jasa-jasa di mana pengakuan selama produksi merupakan praktik umum. Jasa biasanya

dilaksanakan berdasarkan waktu dan pelaksanaan jasa dapat diasumsikan merupakan

kejadian penting sekali. Jumlah pendapatannya telah ditetapkan sebelumnya menurut

kontrak. Beban yang berhubungan biasanya dapat ditentukan bersamaan dengan

pendapatan. Klaim yang timbul terhadap pelanggan atau penyewa telah sah walaupun

jumlahnya belum ditagih dan pembayarannya tidak diharuskan sampai tanggal tertentu.

Dua metode akuntansi untuk mengakui pendapatan yang berasal dari kontrak –

kontrak jangka panjang adalah sebagai berikut :

1. Metode Persentase Penyelesaian (Percentage-of-Completion Method)

Dimana pendapatan, biaya dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan

kemajuan proses konstruksi, bukannya menunda pengakuan pos-pos ini sampai seluruh

kontrak diselesaikan yang berarti akan terjadi kesalahan peyajian biaya dan pendapatan

dalam periode akuntansi interim.

Terdapat dua  pendekatan dalam metode ini, yaitu :

Ø Persentase terhadap biaya

Metode ini membandingkan biaya yang terjadi dalam suatu periode akuntansi

tertentu dengan total biaya yang diestimasikan untuk proyek tersebut. Laba yang

diharapkan pada kontrak kemudian dialokasikan pada setiap periode. Biaya konstruksi

ditambah laba kotor yang dihasilkan sampai saat ini diakumulasikan dalam akun

konstruksi dalam proses dan termin diakumulasikan dalam akun tagihan atas konstruksi

dalam proses.

Ø Persentase dari penyelesaian fisik

 Melakukan pengukuran persentase pekerjaan yang telah diselesaikan.

Pengukuran ini biasanya didasarkan pada tahap kemajuan p-royek yang bersangkutan

secara fisik
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Stice (2004:587) mengungkapkan beberapa syarat penggunaan metode ini

adalah :

a. Terdapat estimasi yang dapat diandalkan atas pendapatan, biaya dan

perhitungan kemajuan ke arah penyelesaian

b. Kontrak dengan jelas menyebutkan hak yang dapat dilaksanakan mengenai

barang atau jasa yang akan disediakan dan diterima oleh dua belah pihak

c. Pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak

d. Kontraktor dapat diharapkan untuk melakukan kewajiban kontrak

Kelebihan metode persentase penyelesaian adalah pendapatan dilaporkan secara

periodik sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan dan kontrak yang

belum diselesaikan dapat ditentukan keuntungannya berdasarkan taksiran

Sedangkan kekurangan metode ini adalah penentuan total biaya sulit

diperkirakan sebelumnya karena faktor ketidakpastian dari biaya-biaya yang elum

terjadi atau biaya pada masa yang akan datang.

2. Metode Kontrak Selesai (Completed Contract Method)

Dimana pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat penjualan, yaitu pada

saat kontrak diselesaikan. Biaya kontrak jangka panjang dalam proses dan penagihan

tahun berjalan telah diakumulasikan, tetapi tidak ada pembebanan atau pengkreditan

interim ke akun laporan laba rugi seperti pendapatan, biaya dan laba kotor. Biaya

konstruksi diakumulasikan dalam suatu akun konstruksi dalam proses dan termin

diakumulasikan dalam akun tagihan atas konstruksi dalam proses.

Metode kontrak selesai digunakan dengan kondisi sebagai berikut :

a. Kontrak yang dimiliki perusahaan adalah kontrak jangka jangka pendek

b. Jika kondisi untuk menggunakan akuntansi persentasi penyelesaian tidak

terpenuhi

c. Jika ada ketidakpastian yang terkandung dalam kontrak (diluar bisnis

normal).

Kekurangan metode ini adalah hasil operasi perusahaan tidak dilaporkan secara

berkala sehingga mengakibatkan pendapatan yang tidak teratur dan akhirnya

menyulitkan bagi pemakai laporan keuangan dalam membuat keputusan serta adanya

kecenderungan untuk memasukkan semua biaya yang timbul ke dalam rekening



42

persediaan untuk menghindari laporan keuangan yang negatif akibat tidak adanya

pendapatan yang diakui.

2.4.2.2 Pelaporan Pendapatan Pada Saat Penyelesaian Produksi

 Pada saat suatu produk selesai diproduksi, salah satu dari ketidak pastian

sebelumnya, yaitu biaya produksi, dapat dihitung dengan tingkat akurasi yang layak.

Harga pasar dan biaya penjualan serta pengiriman tambahan mungkin tetap tidak pasti,

tetapi apabila dapat diestimasikan dengan andal, ada pertimbangan yang baik untuk

melaporkan pendapatan pada waktu ini. Pertimbangan utama untuk melaporkan

pendapatan pada waktu penyelesaian produksi adalah adanya kemampuan mendapatkan

pengukuran yang andal terhadap pendapatan dan beban.

 Yang menjadi permasalahan dari pelaporan pendapatan pada saat penyelesaian

produksi adalah tidak stabilnya harga pasar untuk komoditas tertentu yang merupakan

rintangan untuk dapat melaporkan pendapatan. Komoditi seperti emas, perak dan hasil

bumi lainnya merupakan komoditi yang pelaporan pendapatannya dapat dilakukan pada

tahap penyelesaian produksi karena memiliki harga jual yang stabil.

 Syarat diterapkannya metode pelaporan ini adalah :

1. Dapat ditentukan harga jual atau harga pasar yang stabil

2. Biaya pemasaran tidak besar atau tidak diperlukan

3. Satuan persediaan fisik dapat dipertukarkan tanpa mempengaruhi nilainya

4. Harga pokok produksi sulit ditentukan

2.4.3.2  Pelaporan Pendapatan Pada Saat Penjualan

Pelaporan pada saat penjualan merupakan waktu yang banyak digunakan untuk

pelaporan pendapatan karena ketidakpastian dari pengukuran pendapatan tidak ada lagi.

Pada saat produk atau barang dagangan atau jasa diberikan pada pelanggan, maka kedua

syarat pengakuan pendapatan (direalisasi atau dapat direalisasi dan dihasilkan) telah

terpenuhi.

Metode pelaporan pada saat penjualan banyak digunakan oleh perusahaan

karena alasan berikut:

1. Harga pokok dapat ditetapkan secara pasti
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2. Produk telah meninggalkan perusahaan dan akitiva-aktiva baru sudah

menggantikan produk (telah terjadi pertukaran)

3. Banyak pihak-pihak yang berkepentingan menganggap bahwa penjualan

merupakan kejadian finansial yang paling penting dalam aktivitas

perusahaan

4. Sebagian besar biaya yang berhubungan dengan pengadaan produk telah

dikeluarkan dalam bentuk harga pokok dan biaya penjualan sudh dapat

ditentukan secara pasti.

2.4.3.3 Pelaporan Pendapatan Pada Saat Kas Diterima

Perusahaan mencatat dan mengakui pendapatan pada saat pelunasan piutang dan

uang pembayaran sudah benar-benar diterima. Konsep ini mengakui pendapatan pada

saat uang diterima dan mengakui biaya pada saat uang keluar.

Penangguhan pelaporan pendapatan setelah penjualan terjadi atas barang

ataupun jasa dapat dibenarkan bila tidak mungkin mengukur aktiva yang diterima dalam

pertukaran dengan tingkat ketepatan yang wajar dan bila beban tambahan yang material

secara langsung berhubung dengan transaksi dan jika hal itu tidak dapat diestimasikan

dengan tingkat ketepatan yang wajar.

Metode ini digunakan untuk mengatasi sitausi ketidakpastian yang besar tentang

kolektibilitas piutang yang timbul dari penjualan. Pengakuan pendapatan ditunda

sampai kas diterima sehingga kesulitan dalam menyusun estimasi piutang tidak tertagih

dapat dihindari.

2.5 Pengakuan Pendapatan Menurut PSAK No 23

2.5.1 Pengakuan Pendapatan Dari Penjualan Barang

 Pendapat Hennie van Greuning yang mengacu pada IAS no 18 menyatakan

pengakuan pendapatan dari penjualan barang terjadi pada saat :

1. Resiko signifikan dan imbalan yang timbul dari kepemilikan barang beralih

kepada pembeli
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2. Perusahaan tidak dapat mempertahankan keterlibatan manajemen dalam

kepemilikan secara terus-menerus atau kontrol efektif terhadap barang yang

dijual

3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal

4. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang timbul dari transaksi

akan mengalir masuk kepada perusahaan

5. Biaya terjadinya transaksi dapat diukur secara andal

Senada dengan IAS, menurut PSAK no 23 menyatakan bahwa pendapatan dari

penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

1. Perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah

memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli

2. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas

barang yang dijual

3. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal

4. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi

akan mengalir kepada perusahaan tersebut

5. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi

penjualan dapat diukur dengan andal

Penentuan kapan suatu perusahaan telah memindahkan risiko signifikan dan

manfaat kepemilikan kepada pembeli pada umumnya bersamaan waktunya dengan

pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada

pembeli. Namun, terdapat  kondisi lain yang menyebabkan pemindahan risiko dan

manfaat kepemilikan terjadi pada saat yang berbeda dengan pemindahan hak milik atau

pemindahan penguasaan atas barang. Bila perusahaan menahan resiko signifikan dari

kepemilikan, transaksi tersebut tidak termasuk penjualan dan tidak bisa diakui sebagai

pendapatan. Lain halnya bila resiko yang ditahan tidak signifikan, maka transaksi dapat

disebut penjualan dan pendapatan dapat diakui.

Pendapatan diakui bila terdapat kemungkinan perusahaan akan mendapat

manfaat ekonomi yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Selain

pendapatan, beban yang berhubungan dengan transaksi diakui secara bersamaan

(matching revenue and expense)
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2.5.2 Pengakuan Pendapatan Dari Penjualan Jasa

Menurut IAS no 18, pengakuan jasa terjadi sebagai berikut :

1. Ketika hasil transaksi dapat diestimasi secara andal, biaya dan pendapatan

diakui menurut tahap-tahap penyelesaian pada tanggal neraca

2. Ketika hasil transaksi tidak dapat diestimasi secara andal, biaya kontrak yang

dapat dipulihkan akan menentukan sejauh mana pendapatan diakui

PSAK No. 23 alinea 19 menyatakan pengakuan pendapatan yang berasal dari

penjualan jasa sebagai berikut :

1.  Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal

2. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut

akan diperoleh perusahaan

3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur

dengan andal

4. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan

transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan

andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan

pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Pengakuan pendapatan berdasarkan tingkat penyelesaian suatu transaksi sering

disebut sebagai metode persentase penyelesaian (percentage of completion method).

Metode ini mengakui pendapatan, biaya dan laba kotor sesuai dengan tercapainya

kemajuan ke arah penyelesaian kontrak jangka panjang

Pendapatan diakui bila terdapat kemungkinan yang besar bahwa manfaat

ekonomi sehubungan dengan transaksi akan diperoleh perusahaan. Namun, bila

ketidakpastian timbul mengenai kolektibilitas jumlah yang telah termasuk dalam

pendapatan, jumlah yang tidak tertagih, atau jumlah yang pemulihannya (recovery)

tidak lagi besar kemungkinannya, diakui sebagai suatu beban dari pada penyesuaian

jumlah pendapatan yang diakui semula.

Estimasi yang andal dapat dibuat setelah perusahaan tersebut mencapai

persetujuan mengenai hal-hal berikut dengan pihak lain yang melakukan transaksi bila
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hak masing-masing pihak pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum

berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak-pihak tersebut, imbalan yang

harus dipertukarkan dan cara dan persyaratan penyelesaian.

Tingkat penyelesaian suatu transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode.

Suatu perusahaan menggunakan metode yang dapat mengukur dengan andal jasa yang

diberikan. Tergantung pada sifat transaksi, metode tersebut dapat meliputi:

(a) survei pekerjaan yang telah dilaksanakan;

(b) jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa

yang harus dilakukan;

(c) proporsi biaya yang terjadi hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya

transaksi tersebut.

Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang dilaksanakan hingga tanggal tertentu

dimasukkan dalam biaya yang terjadi hingga tanggal tersebut. Hanya biaya yang

mencerminkan jasa yang dilakukan, atau yang harus dilakukan dimasukkan kedalam

estimasi total biaya transaksi tersebut. Pembayaran berkala dan uang muka yang

diterima dari pelanggan sering tidak mencerminkan jasa yang dilakukan.

Untuk tujuan praktis, bila jasa dihasilkan oleh sejumlah kegiatan yang tidak

dapat ditentukan selama suatu periode tertentu, pendapatan diakui atas dasar garis lurus

selama periode tertentu kecuali jika ada bukti bahwa ada metode lain yang lebih baik

yang dapat mencerminkan tingkat penyelesaian. Bila kegiatan tertentu jauh lebih

signifikan daripada kegiatan yang lain, pengakuan pendapatan ditunda sampai kegiatan

yang signifikan tersebut dilakukan.

Bila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan

andal, pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang telah diakui

yang dapat diperoleh kembali.

Selama tahap awal suatu transaksi, seringkali terjadi bahwa hasil transaksi

tersebut tidak dapat diestimasi dengan andal. Namun demikian, besar kemungkinan

terjadi bahwa perusahaan tersebut akan memperoleh kembali biaya transaksi yang

terjadi. Oleh karena itu, pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan biaya

yang telah terjadi yang diharapkan dapat diperoleh kembali. Karena hasil transaksi

tersebut tidak dapat diestimasi dengan andal, tidak ada laba yang diakui.
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Pendapatan tidak dapat diakui ketika beban tidak dapat diukur secara andal.

Uang yang telah diterima dari penjualan ditangguhkan sebagai kewajiban sehingga

pengakuan dapat dilakukan.

2.6 Kendala Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Secara Benar

Dalam praktek sehari-hari, terdapat beberapa faktor yang menghambat

pengakuan pendapatan. Berkembangnya berbagai macam industri memungkinkan

munculnya transaksi-transaksi yang tak biasa menyebabkan adanya kesulitan penerapan

pengakuan pendapatan. Kesulitan tersebut akhirnya berujung pada masalah apakah

pendapatan harus diakui, kapan waktu pengakuan yang tepat dan seberapa besar

pendapatan yang harus diakui (pengukuran pendapatan), walaupun tak dapat dipungkiri

beberapa kasus pengakuan pendapatan bukan bersumber pada kesulitan penerapan

metode pengakuan pendapatan, namun karena creative accounting yang dilakukan oleh

manajemen dengan sengaja.

Perusahaan Xerox pernah mengalami kasus yang intinya adalah masalah waktu

pengakuan pendapatan. Pada tahun 2002, Securities and Exchange Commission (SEC)

mengajukan keluhan terhadap Xerox yang dianggap telah melakukan penipuan terhadap

publik pada tahun 1997 hingga tahun 2000 karena mencantumkan informasi yang salah

pada laporan keuangannya.

SEC menuduh manajemen Xerox mengetahui dan menyetujui tindakan

manipulasi laporan keuangannya untuk menyamakan target penjualan dengan penjualan

sebenarnya.  Menghadapi gugatan dari SEC, Xerox tidak melakukan pembelaan

maupun pengakuan namun setuju untuk membayar denda US$ 10 juta dan memperbaiki

laporan keuangannya untuk tahun 1997 hingga 2000. Pada tahun 2003, enam

manajemen senior Xerox dituduh melakukan penipuan, termasuk mantan CEO dan CFO

Xerox. Mereka juga tidak melakukan pembelaan maupun pengakuan namun setuju

untuk membayar denda US$ 22 juta.

Pada kasus ini, apa yang dilakukan Xerox bukanlah penjualan fiktif, namun

manajemen menggeser waktu pengakuan pendapatan sehingga pelaporannya tidak

dilakukan pada waktu yang tepat. Yang dilakukan manajemen adalah mengubah cara

pengakuan pendapatan dari leasing mesin fotokopi, dimana penjualan diakui pada saat
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kontrak leasing ditandatangani. Metode ini tidak tepat jika menggunakan standar

akuntansi baku yang mengharuskan pengakuan penjualan secara sebagian-sebagian

selama periode kontrak daripada sekaligus saat kontrak ditandatangani.

Jadi masalah disini adalah mengenai kapan waktu yang tepat untuk mengakui

pendapatan, bukan mengenai ada tidaknya pendapatan. Perbaikan laporan keuangan

Xerox hanya mengubah pada tahun yang mana suatu pendapatan diakui, dan tidak

mengurangi pedapatan secara agregat. Walaupun pada dasarnya apa yang dilakukan

Xerox hanya menggeser waktu pengakuan pendapatan, namun hal ini menimbulkan

efek yang besar sehingga tindakan ini sangat tidak dapat dibenarkan. Tindakan

manajemen ini dapat memberikan kesan buruk pada perusahaan sehingga masyarakat

tidak percaya pada perusahaan ini dan opini ini akan tercermin juga pada harga saham,

dimana masyarakat berkurang minatnya untuk membeli saham ini. Bayangkan jika

calon pemegang saham ingin membeli saham Xerox pada tahun 1999 berdasarkan

laporan yang lama, maka harga yang kita bayarkan akan lebih besar dibandingkan nilai

sebenarnya karena manajemen Xerox memberikan gambaran yang salah mengenai

kondisi keuangan perusahaannya. Selanjutnya pada saat pemegang saham ingin

menjualnya, dengan terbukanya kasus ini maka harga sahamnya pasti akan jatuh dan

pemegang saham sudah  pasti dirugikan dengan tindakan ini.

Pengakuan pendapatan yang tidak tepat dapat terjadi di dalam semua industri.

Produk yang terjual kepada distributor untuk dijual kembali dapat menimbulkan resiko

yang berbeda dibandingkan produk atau jasa yang dijual langsung kepada pelanggan.

Penjualan dalam industri berteknologi tinggi dimana keusangan produk yang cepat

merupakan masalah yang penting, dapat menimbulkan resiko yang berbeda

dibandingkan penjualan persediaan dengan umur yang lebih panjang, seperti mobil, dan

perabotan.

Kasus lain tentang pengakuan pendapatan terjadi pada perusahaan internet yang

mengakui pendapatan dari transkasi barter dengan perusahaan lain, yaitu Sportsline

yang bergerak di bidang periklanan yang menjual iklan pada situsnya dalam bentuk

pertukaran dengan iklan dan jasa lain pada situs internet pelanggannya. Metode

pengakuan pendapatan Sportsline yang tidak tepat menghasilkan $24 juta pendapatan

pada tahun 1999 tidak ada yang diterima tunai, melainkan berasal dari barter. Kasus ini
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menunjukkan kesulitan yang sering dihadapi berkaitan dengan pengakuan pendapatan

dalam industri baru. Sejumlah perusahaan dot com telah mengubah dirinya menjadi pos

perdagangan maya, yang saling mempertukarkan ruang iklan satu sama lain.  SEC pun

meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dot com yang meningkatkan

pendapatan mereka dengan menyertakan penjualan produk dalam pendapatnnya,

sekalipun perusahaan hanya bertindak sebagai perantara atas nama perusahaan lain.

Dengan kata lain, perusahaan dot com seharusnya hanya melaporkan honor atau fee

perantara utnuk menjual produk perusahaan lain.

Disamping adanya kendala dalam penerapan pengakuan pendapatan karena

kesulitan  menentukan apakah suatu transaksi dapat digolongkan sebagai pendapatan,

waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan dan besaran pendapatan yang harus

diakui, tak dapat dipungkiri bahwa terdapat tindakan sengaja dari manajemen untuk

menggunakan trik-trik akuntansi untuk menggelembungkan pendapatan.

Stategi manipulasi keuangan yang menyangkut pendapatan secara umum dapat

dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu :

1. Mencatat pendapatan yang masih diragukan atau mencatat pendapatan

lebih awal dan mencatat pendapatan fiktif

2. Mencatat keuntungan yang hanya terjadi satu kali (sekaligus) untuk

meningkatkan laba

3. Menggeser pendapatan ke periode di masa depan

Tindakan sengaja pihak manajemen memanipulasi pendapatan disebabkan oleh

beberapa alasan, diantaranya adalah tekanan kompetitif yang sangat berat terhadap

manajemen dan pihak manajemen yang memang memiliki karakter tidak baik. Tindakan

yang dapat diambil calon investor sebelum menanamkan modal pada suatu perusahaan

adalah mengamati perusahaan dengan pertumbuhan yang cepat atau perusahaan yang

secara keuangan lemah. Perusahaan yang tumbuh dengan cepat pada akhirnya akan

mengalami pertumbuhan yang lambat, dan pada saat itulah pihak manajemen cenderung

tergoda menggunakan trik-trik akuntansi yang akan menciptakan ilusi berupa

pertumbuhan cepat yang berkelanjutan. Demikian juga dengan halnya perusahaan lemah

yang mungkin menggunakan manipulasi akuntansi untuk membuat investor percaya

bahwa masalah perusahaan tidak separah kenyataan sebenarnya.
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Demikian pula perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan untuk publik

atau perusahaan yang baru saja melakukan penawaran saham perdana/IPO. Perusahaan

yang sahamnya tidak diperdagangkan untuk publik mungkin saja tidak menggunakan

auditor eksternal, sehingga lebih memungkinkan perusahaan fleksibel dalam melakukan

praktik-praktik yang meragukan dengan menggunakan auditor atau penasihat yang

mungkin kurang objektif.

Secara khusus pada rumah sakit sebagai objek penelitian skripsi ini terdapat

masalah yang mengakibatkan penerapan metode pengakuan pendapatan mengalami

kendala. Seperti masalah yang terdapat pada RSU Sari Mutiara Medan yang

menggunakan basis kas dalam pengakuan dan pengukuran pendapatannya padahal

berdasarkan Pedoman Akuntansi Rumah Sakit yang disusun berdasarkan referensi dari

PSAK jelas disebutkan bahwa rumah sakit mengakui pendapatan dengan basis akrual.

Penerapan PSAK No. 23 atas pengakuan dan pengukuran pendapatannya belum

keseluruhan karena pada pendapatan rawat inap keseluruhan jasa yang diterima pasien

tidak dilaporkan ke bagian akuntansi tetapi hanya pada bagian keperawatan saja. Hal ini

menyulitkan bagian akuntansi untuk mengukur jurnal pendapatan yang terjadi pada

periode tersebut.

Hal yang sama juga terjadi pada Rumah Sakit Esthomihi Medan dimana

pengakuan dan pengukuran pendapatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit belum

secara keseluruhan sesuai dengan PSAK No. 23. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan

rawat inap dan pendapatan laboratorium yang berasal dari pasien rawat inap, dimana

sebelum pasien keluar dari rumah sakit, bagian akuntansi tidak memperoleh laporan

pemakaian jasa oleh pasien tersebut.

Berdasarkan uraian kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal

yang mengakibatkan sulitnya penerapan metode pengakuan pendapatan secara benar,

diantaranya yaitu :

1. Sulit menentukan timbulnya pendapatan dari sebuah transaksi, waktu

penentuan pengakuan pendapatan dan besaran yang harus diakui karena

munculnya beragam industri baru, seperti perusahaan dotcom
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2. Kesengajaan pihak manajemen perusahaan menggunakan trik-trik akuntansi

untuk menggelembungkan pendapatan dengan berbagai tujuan, salah satunya

untuk menarik investor.

3. Sulit dalam pelaksanaan metode pengakuan pendapatan dengan basis akrual

karena terbiasa menggunakan metode pengakuan pendapatan yang lama

(basis kas)

2.7 Organisasi Nirlaba

 Berdasarkan operasinya, organisasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Organisasi yang berorientasi untuk meraih keuntungan (profit organization).

Organisasi jenis ini selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari

berbagai aktivitasnya. Hal ini dikarenakan hidup matinya organisasi tersebut

sangat tergantung dari keuntungan yang diperoleh badan usaha.

2. Organisasi yang menjalankan aktivitas operasinya tidak berorientasi

menghasilkan keuntungan (non profit organization), yang sering disebut

organisasi nirlaba.

 2.7.1 Definisi Organisasi Nirlaba

 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, organisasi mempunyai arti sebagai

berikut :

1. “Susunan, aturan

2. Perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan dasar ideologi yang sama”

Sedangkan menurut Basu Swastha (2002:130), organisasi adalah :

”Suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai

tujuan”

Pengertian nirlaba menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah :

“Tidak mempunyai maksud mencari keuntungan”



52

 Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum organisasi nirlaba

adalah kumpulan orang yang menjalankan aktivitas operasinya bukan dengan tujuan

mencari laba (non profit oriented).

2.7.2 Karakteristik Organisasi Nirlaba

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan

utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba

memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang

tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

 Menurut SFAC No 4, karakteristik organisasi nirlaba dapat dipisahkan dalam

poin-poin berikut :

1. Organisasi non profit tidak mencari laba atau dengan kata lain motif

mendapatkan keuntungan bukanlah tujuan utama bagi organisasi jenis ini

2. Organisasi non profit dimiliki secara kolektif, artinya adalah hak

kepemilikan tidak ditunjukkan oleh saham yang dapat dimiliki secara

perorangan yang dapat diperjualbelikan

3. Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi non

profit ini baik berupa barang, jasa atau uang.

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi No 45 tentang Organisasi

Nirlaba, terdapat beberapa karakteristik yang menempel pada organisasi nirlaba, yaitu :

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan

pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah

sumber daya yang diberikan.

2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan

kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah

dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.

3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis,

 dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual,

dialihkah, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak
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mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi

atau pembubaran entitas.

2.6.3 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

 Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan

bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai:

a) Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus

memberikan jasa tersebut

b) Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer.

Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan

2. Laporan aktivitas

3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan

4. Catatan atas laporan keuangan.

1. Laporan Posisi Keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai

aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-

unsur tersebut pada waktu tertentu.

 Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama

pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para

penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai:

a.  Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan

b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi

kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus

menyajikan total aktiva, kewajiban dan aktiva bersih.
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2. Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai :

a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva

bersih

b. Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain

c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program

atau jasa

Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para

penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk :

a. Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode

b. Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan

jasa

c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer

Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan

perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam

laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi

keuangan.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto.

Namun demikian pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-

beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam

catatan atas laporan keuangan. Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan

harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti

menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai

penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, laporan

arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk
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mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk

likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu

arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan

model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan

(future cash flows) dari berbagai perusahaan. Informasi tersebut juga meningkatkan

daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan

pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan

peristiwa yang sama.

Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah,

waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Di samping itu informasi arus kas juga

berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat

sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih

serta dampak perubahan harga.

Perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut

aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk

menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap

jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi

hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut.

Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasi ke dalam lebih

dari satu aktivitas. Sebagai contoh, jika pelunasan pinjaman bank meliputi pokok

pinjaman dan bunga, maka bunga merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai

aktivitas operasi dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai

aktivitas pendanaan.

Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan

tambahan berikut ini:

a) Aktivitas pendanaan:

Ø Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk

jangka panjang.
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Ø Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang

penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan

pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment).

Ø Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

b) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas:

sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

 Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul tambahan serta

informasi lainnya. Misalnya, laporan tersebut mungkin menampung informasi tambahan

yang relevan dengan kebutuhan pemakai neraca dan laporan laba rugi. Mungkin pula

mencakupi pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi

perusahaan dan setiap sumber daya dan kewajiban (obligation) yang tidak dicantumkan

dalam neraca (seperti cadangan mineral). Informasi segmen-segmen industri dan

geografi serta pengaruhnya pada perusahaan akibat perubahan harga dapat juga

disediakan dalam bentuk informasi tambahan.

 Berikut adalah macam-macam catatan yang menurut Stice (2004:169) biasanya

dimasukan manajemen sebagai pendukung atas laporan keuangan dasar :

Ø Ringkasan tentang kebijakan akuntansi yang signifikan

Ø Informasi tambahan (baik numerik maupun deskriptif) untuk menjelaskan

jumlah saldo yang disajikan pada pada laporan keuangan, biasanya neraca.

Ø Informasi tentang hal-hal yang tidak dilaporkan pada laporan keuangan

karena tidak memenuhi kriteria pengakuan tapi masih dipertimbangkan

sebagai hal yang signifikan bagi para pemakai di dalam pengambilan

keputusan

Ø Informasi pendukung tambahan yang diberikan oleh FASB atau SEC untuk

memenuhi prinsip-prinsip pengungkapan penuh (full disclosure)


