
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat semakin mendorong pelaku 

bisnis untuk dapat mempertahankan kelangsungan perusahaannya. Pada umumnya 

tujuan utama didirikannya suatu perusahaan yaitu untuk menghasilkan laba 

maksimum, serta mendapatkan hasil yang optimal dengan sumber-sumber ekonomi 

yang dimilikinya. 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, oleh karena itu setiap pemasukan maupun 

pengeluaran perusahaan selalu dicatat di dalam laporan keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan dan kinerja 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 keuangan 

dalam pembuatan keputusan ekonomi. Oleh karena itu laporan keuangan menunjukan 

hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

Salah satu komponen laporan keuangan yang dianggap berguna untuk melihat 

kondisi perusahaan yaitu laporan laba rugi. Salah salah satu komponen yang penting 

dalam menyusun laporan laba rugi adalah pendapatan. Menurut PSAK No.23 (2010) 

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. Kegiatan 

perusahaan akan dipandang tidak efektif dan tidak efisiensi apabila pengakuan 



 
 

 
 

pendapatan tidak dilakukan secara tepat. Oleh karena itu pengakuan pendapatan telah 

diatur dalam PSAK No.23 Tahun 2010. 

Permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan adalah menentukan saat 

pengakuan pendapatan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan 

negara yang dikelola oleh negara selain itu menjadi salah satu sumber pendapatan 

negara yang sangat penting, sehingga negara berupaya meningkatkan pengelolaan 

dan produktifitas perusahaan khususnya dalam bidang transportasi. Indonesia 

memiliki sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam 

berbagai bidang jasa transportasi. 

Perum Damri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak 

dibidang penyediaan jasa transportasi, salah satunya berupa bus kota. Sebagai 

BUMN, Perum Damri harus mampu menyikapi tuntutan pasar dan peluang yang ada 

untuk bisa mengoptimalisasi keuntungan dalam rangka menjamin kelangsungan 

hidup serta perkembangan perusahaan dimasa yang akan datang dan sekaligus 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna jasa transportasi. 

Selain itu Perum Damri juga harus memperhatikan pelayanannya kepada masyarakat 

sehingga harus mampu mengatur dan mengelola sumber-sumber pendapatan agar 

dapat mengembangkan diri dan memberikan pelayanan yang lebih baik. 

Perum Damri didirikan dengan tujuan mengusahakan dan mengembangkan 

pelayanan angkutan penumpang dan barang diatas jalan dengan kendaraan bermotor. 

Oleh karena itu kondisi bus kota yang dimiliki Perum Damri harus dalam keadaan 

baik karena hal tersebut merupakan suatu komponen penting dalam menunjang 

jalannya kegiatan pelayanan kendaraan bagi masyarakat. Dengan mengoptimalkan 

kondisi bus kota dan meningkatkan kualitas agar dapat berjalan secara maksimal. 

Penyajian laporan keuangan Perum Damri 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 

Perum Damri menunjukan pendapatan mengalami kenaikan setiap tahunnya. 



 
 

 
 

Perum Damri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Pendapatan 

yang maksimal sangat diperlukan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan terus 

menerus. Sumber-sumber pendapatan Perum Damri diperoleh dari penjualan tiket. 

Dalam praktiknya perusahaan tidak merasa kesulitan dalam menentukan pendapatan 

perusahaan sebenarnya. Akan tetapi pendapatan  yang telah dilaksanakan telah diakui 

dan diukur secara andal sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Oleh karena itu, 

perusahaan memandang pemberlakuan akuntansi yang tepat terhadap pendapatan 

sangat diperlukan demi mendapat informasi yang akurat. 

Karena melihat begitu pentingnya penerapan akuntansi pendapatan bagi 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, sehingga 

memerlukan perhatian yang khusus membuat penulis merasa tertarik untuk 

membahas permasalahan tersebut dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Tinjauan 

atas Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK Nomor 23 Tahun 2010 

PERUM DAMRI”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah yaitu : 

1. Bagaimana pencatatan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh PERUM 

DAMRI ? 

2. Apakah metode pengakuan pendapatan jasa yang diterapkan PERUM DAMRI 

telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.23 

Tahun 2010 ? 

3. Bagaimana penerapan PSAK No.23 tahun 2010 dalam pengakuan pendapatan 

pada PERUM DAMRI ? 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.3 Tujuan Kerja Praktik 

Berdasarkan masalah yang telah didefinisikan maka laporan tugas akhir ini 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pencatatan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh 

PERUM DAMRI. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan metode pengakuan pendapatan pada 

PERUM DAMRI, apakah telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi 

keuangan (PSAK) No.23 

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

pendapatan pada PERUM DAMRI. 

 

1.4 Kegunaan Kerja Praktik 

Dengan dilakukannya kerja praktek 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 diplomasi 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 berdasarkan 

PSAK No.23 tahun 2010 Perum Damri. Sehingga hal tersebut bisa menjadi tolak 

ukur untuk mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan. 

3. Kegunaan bagi pembaca 



 
 

 
 

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 Perum Damri jalan Soekarno Hatta km 11 Bandung. 

Adapun waktu kerja praktek dilaksankan mulai tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 

15 Agustus 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


