
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat dan cepat mendorong pelaku 

bisnis untuk dapat mempertahankan kelangsungan perusahaannya. Salah satu 

tujuan utama didirikannya suatu perusahaan yaitu untuk menghasilkan laba 

maksimum. Sejalan semakin banyaknya perusahaan kompetitor maka hendaknya 

setiap perusahaan berupaya meningkatkan profitabilitas dan kinerja perusahaan 

serta diperlukan adanya pengelolaan manajemen yang baik sehingga mampu 

menghadapi persaingan. Manajemen mempunyai tanggung jawab yang besar 

terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan, karena menyangkut 

informasi yang akan digunakan oleh pihak yang terkait untuk pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu setiap pemasukan maupun pengeluaran perusahaan 

selalu dicatat di dalam laporan keuangan perusahaan. Agar laporan keuangan 

dikatakan wajar maka laporan keuangan yang disajikan dan disusun harus sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas. Adapun tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. Oleh karena itu laporan keuangan menunjukan 

hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka.  

Salah satu komponen laporan keuangan yang dianggap penting bagi 

pengguna laporan keuangan untuk melihat kondisi perusahaan tersebut yaitu 

laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang 

menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari pendapatan 

usaha dan beban usaha untuk satu periode akuntansi. Menurut PSAK No.23 



 
 

(2010;23;3) pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 

timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam 

modal. Pendapatan dikenal dengan bermacam-macam sebutan seperti penjualan, 

penghasilan jasa (fees), bunga, dividen dan royalti, sesuai dengan aktivitas utama 

perusahaan tersebut. Pendapatan juga merupakan indikator untuk pembentuk laba, 

oleh karena itu pendapatan diukur secara wajar sesuai prinsip pengakuan 

pendapatan untuk diterapkan guna mengukur pendapatan yang diterima 

sebenarnya oleh perusahaan. 

Menurut PSAK No.23 (2010;23;2) permasalahan utama dalam akuntansi 

pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui 

bila kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas 

dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Oleh karena itu proses pengakuan 

pendapatan harus dilakukan secara tepat dan akurat agar perusahaan tersebut 

dapat meyajikan laporan keuangan secara wajar. Kegiatan operasional perusahaan 

akan dinilai tidak efektif dan efisien apabila pengakuan pendapatan tidak 

dilakukan secara tepat. Maka dari itu, pengakuan pendapatan telah diatur dalam 

PSAK No.23 Tahun 2010. 

PT. Putri Daya Usahatama merupakan perusahaan perseroan terbatas yang 

bergerak dibidang trading dan distribution. Perusahaan ini adalah bagian dari PT. 

Indofood Group. Tujuan utamanya didirikan adalah untuk dapat melakukan 

distribusi produk Indofood secara merata di wilayah Jawa Barat khususnya.  PT. 

Putri Daya Usahatama memiliki beberapa distrik di berbagai daerah Jawa Barat 

diantaranya ; Bandung, Sumedang, Garut, Banjaran, Majalaya, Soreang, Cimahi, 

Cianjur, Cipayung, Cikampek, Subang, Purwakarta, Cirebon, Tasikmalaya dan 

Kuningan. 

Dalam melakukan distribusi produk Indofood PT. Putri Daya Usahatama 

memasarkan ke  dua jenis toko yaitu wet market dan high classification outlet. 

Toko-toko yang termasuk golongan wet market yaitu toko-toko di pasar, toko 

eceran, dan warung, sedangkan toko-toko yang termasuk golongan high 



 
 

classification outlet yaitu outlet besar seperti  Hypermart, Giant, Griya, Yogya, 

Alfamart, Indomart, Yomart, Carefour dan Borma. 

Penyajian laporan keuangan PT. Putri Daya Usahatama sebagian telah 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Perhitungan hasil usaha 

menggunakan accrual basis yaitu pendapatan diakui saat periode terjadinya 

transaksi  atau pada saat realisasi penyerahan hak atas barang kepada pelanggan. 

Dalam laporan laba rugi PT. Putri Daya Usahatama menunjukan pendapatan 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. 

 Pendapatan utama PT. Putri Daya Usahatama diperoleh dari hasil 

penjualan dan distribusi produk-produk Indofood di daerah Jawa Barat. Selain 

dari  hasil penjualan dan distribusi produk Indofood PT. Putri Daya Usahatama 

memperoleh pendapatan dari penjualan mie remuk dan pendapatan dari bunga 

deposito. Dalam mengakui proses pengakuan pendapatan perusahaan harus 

dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Maka dari itu, demi 

dapat menyajikan laporan keuangan yang wajar, perusahaan perlu memberlakukan 

penerapan akuntansi yang tepat terhadap pendapatan. 

Dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya 

penerapan akuntansi pendapatan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang 

“Tinjauan atas Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK Nomor 23 

Tahun 2010 pada PT. Putri Daya Usahatama “. 

 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah yaitu : 



 
 

1. Bagaimana pencatatan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PT. 

Putri Daya Usahatama ? 

2. Bagaimana penerapan PSAK NO. 23 Tahun 2010 dalam pengakuan 

pendapatan pada PT. Putri Daya Usahatama ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan laporan Tugas Akhir 

Berdasarkan masalah yang telah didefinisikan maka laporan tugas akhir ini 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pencatatan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh 

PT. Putri Daya Usahatama. 

2. Untuk mengetahui penerapan PSAK No.23 Tahun 2010 dalam pengakuan 

pendapatan pada PT. Putri Daya Usahatama. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Dengan dilakukannya kerja praktik ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan 

seperti dijabarkan sebagai berikut : 

1. Kegunaan bagi penulis 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

wawasan dan gambaran yang jelas mengenai praktek akuntansi di 

lapangan khususnya mengenai pengakuan pendapatan. Selain itu, 

penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat kelulusan program studi 

Akuntansi Diploma III Universitas Widyatama Bandung. 

2. Kegunaan bagi perusahaan 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

masukan bagi perusahaan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai pengakuan pendapatan 

pada PSAK No.23 Tahun 2010. Sehingga hal tersebut bisa menjadi tolak 

ukur untuk mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan. 



 
 

3. Kegunaan bagi Pihak Lain 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan juga juga bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga hal tersebut dapat 

dipaergunakan sebagai referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan 

dengan judul dari tugas akhir. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Lokasi kerja praktik untuk memperloleh data dan informasi yang diperlukan untuk 

tugas akhir ini adalah di PT. Putri Daya usahatama jalan Rumah Sakit no 133 

Bandung. Adapun waktu kerja praktik dilaksankan mulai tanggal 18 febuari 2013 

sampai dengan 15 maret 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


