
  
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perusahaan  didirikan  dengan  tujuan  tertentu  yang  hendak  dicapainya.  

Sebagian  besar perusahaan bertujuan menghasilkan laba yang optimal sehingga 

kelangsungan hidup perusahaan dapat  tercapai.Suatu  perusahaan  akan  memiliki  

kemampuan  untuk  tumbuh  dan  berkembang menjadi lebih besar dibandingkan 

tahun sebelumnya bila tercapai laba yang optimal (Mulyadi : 2001:243). Dalam 

PSAK No. 23 dijelaskan bahwa 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. Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakukan 

akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi 

tertentu (PSAK No.23). 

Berdasarkan laporan keuangan, pihak manajemen dapat menilai kondisi 

keuangan dan prestasi kinerja perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan yang berpengaruh untuk masa yang akan datang. Bagi para 

pemakai laporan keuangan, salah satu laporan keuangan yang diperlukan selain 

laporan posisi keuangan yaitu laporan laba rugi untuk melihat kondisi laba atau rugi 

pada suatu perusahaan. Salah satu komponen dalam menyusun laporan laba rugi yaitu 

pendapatan. (Horngren et. all. 2006:232). 

Menurut Nafarin (2006:39) Pendapatan adalah  berasal 

dari penjualan barang dan pemberian jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan 

kepada langganan, klaim atas barang dan jasa yang disiapkan untuk mereka juga 

termasuk laba dari penjualan  atau  pertukaran asset (kecuali dari surat berharga), hak 

dividen dari investasi dan kenaikan lainnya  pada ekuitas pemilik kecuali yang 

berasal dari modal donasi dan penyesuaian modal. 

Suatu permasalahan utama dalam penerapan akuntansi pendapatan yaitu pada 

saat mengakui pendapatan, maka proses pengakuan pendapatan harus dilakukan 



  
secara akurat agar perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangan secara wajar, 

Kegiatan operasi perusahaan akan dipandang tidak efektif dan tidak efisien apabila 

pengakuan pendapatan tidak dilakukan secara tepat. Pendapatan tersebut  diatur 

dalam PSAK No.23 Tahun 2009. 

Kegiatan operasi perusahaan dalam tingkat penyelesaian dari suatu tanggal 

neraca dapat diukur dengan andal dan biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan 

biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut perusahaan harus memberikan uang 

muka agar transaksi tersebut dapat diukur dengan andal bila suatu ketidakpastian 

timbul mengenai kolektibilitas suatu jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, 

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

besar kemungkinan, diakui sebagai suatu beban daripada penyesuaian jumlah 

pendapatan yang diakui semula akan dipandang tidak efektif dan tidak efisien dalam 

menyajikan kegiatan penjualan jasa dan kinerja suatu perusahaan, Maka pengakuan 

pendapatan tidak dilakukan secara tepat dan tidak sesuai dengan Pendapatan yang 

diatur oleh PSAK No.23 Tahun 2009.(PSAK No.23 paragraf 06 Ikatan Akuntan 

Indonesia 2009:23) 

Biasanya perusahaan dalam mengakui pendapatannya tidak merasa kesulitan, 

akan tetapi proses pengakuan dari pendapatan itu harus dilakukan sesuai dengan 

standar yang berlaku agar kegiatan konstruksi dapat berjalan dengan baik Warren 

(2005:542). Oleh sebab itu, demi mendapatkan informasi yang akurat, perusahaan 

perlu memberlakukan penerapan akuntansi yang tepat terhadap pendapatan. Menurut 

Endag Rachmat (2012) yang terjadi pada PT. Inti Pindad Mitra Sejati (IPMS),PT. 

IPMS adalah salah satu perusahaan produksi dan jasa di Indonesia yang bergerak 

dibidang produksi plastik dan konstruksi telekomunikasi di dalam negeri dengan 

harga yang kompetitif dan berkualitas tinggi. Pendapatan PT. IPMS bersumber dari 

penerimaan pendapatan dari penjualan Tangga Jawara Box Simcard untuk Simpati, 

Mentari, Flexi Peralatan Telekomunikasi, Telepon Meja, Box Telepon, Komponen 

plastik untuk jalan kereta api (rail pad), Sparepart otomotif, listrik, dan 

elektronik.Sesuai dengan perubahan kompetensi PT INTI dari manufaktur ke bidang 



  
layanan jasa, maka salah satu unit produksinya dikedepankan untuk bekerjasama 

dengan PT PINDAD, maka dibentuk sebuah perusahaan yang diberi nama PT Inti 

Pindad Mitra Sejati, selanjutnya disebut IPMS diresmikan pada bulan Juli tahun 2004 

dengan komposisi kepemilikan saham 75% PT INTI dan 25% PT PINDAD 

(Sylviana:Bagian Administrasi PT.IPMS:2012).  

Kelebihan dari PT.IPMS dibandingkan dengan perusahaan jasa konstruksi 

lain yaitu adanya penerapan PSAK No. 23 yang baik dimana perusahaan ini akan 

mengakui suatu pendapatan dari suatu transaksi jika seluruh kondisi berikut ini dapat 

dipenuhi : (a) jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;(b)besar kemungkinan 

dari manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh 

perusahaan ;(c) tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat 

diukur dengan handal;(d) biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk 

menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan handal. Dengan melihat hal ini 

tentu saja customer tidak akan merasakan dirugikan karena adanya penerapan 

akuntansi yang jelas yang digunakan oleh PT.IPMS.Perusahaan ini mengakui 

pendapatan setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak saat melakukan kontrak 

kerja. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis hal tersebut. Maka penulis 

tuangkan dalam laporan tugas akhir ini dengan judul  TINJAUAN ATAS 

PENGAKUAN PENDAPATAN SESUAI DENGAN PSAK NO.23 PADA 

PT.INTI PINDAD MITRA SEJATI (IPMS) .  

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang pemilihan judul diatas, maka penulis 

dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :  

1 Bagaimana pencatatan pengakuan pendapatan pada PT. Inti Pindad Mitra 

Sejati (IPMS) ? 

2 Bagaimana kesesuaian PSAK No.23 pada metode pengakuan pendapatan 

yang diterapkan oleh PT. Inti Pindad Mitra Sejati (IPMS) ? 



  
1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik  

Maksud dilaksanakan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui akuntansi 

pendapatan yang dilakukan oleh PT. Inti Pindad Mitra Sejati (IPMS) dan untuk 

mendapatkan, mengumpulkan data 

 

data serta informasi yang diperlukan untuk 

menyusun Laporan Tugas Akhir. 

Adapun tujuan dari kerja praktik pada PT. Inti Pindad Mitra Sejati (IPMS), 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengakuan dan pengungkapan akuntansi 

pendapatan pada PT.  Inti Pindad Mitra Sejati (IPMS). 

2. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan pada pengelolaan akuntansi 

pada PT. Inti Pindad Mitra Sejati (IPMS).  

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir  

Data dan informasi yang telah diperoleh dari kerja praktik ini diharapkan 

dapat berguna : 

1. Penulis 

Diharapkan dapat memperdalpam pemahaman dan menambah pengetahuan 

penulis khususnya tentang penerapan akuntansi pendapatan pada perusahaan 

serta sarana untuk mengaplikasikan konsep dan teori yang diperoleh di masa 

perkuliahan dengan penerapan pada kondisi nyata dalam perusahaan.  

2. Perusahaan 

Diharapkan menjadi dasar pertimbangan dan masukan dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Pembaca 

a. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, khususnya 

mengenai kasus yang terdapat dalam penelitian ini. 

b. Diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan atau referensi yang 

bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang akuntansi.   



  
1.5   Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini, maka penulis melakukan kerja praktik pada sebuah lembaga keuangan 

yaitu PT. INTI PINDAD MITRA SEJATI (IPMS)  yang berlokasi di Jl. Jendral Gatot 

Subroto No. 517 Bandung. Sedangkan waktu kerja praktik dilaksanakan mulai dari 3 

September 2012 sampai dengan 20 Oktober 2012.                      


