
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1  Pengertian Koperasi  

 Berbagai pendapat telah dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian dari koperasi. 

Berdasarkan ilmu yang dipelajari beserta asumsi masing-masing, pengertian yang dihasilkan 

pun sangat beragam, seperti pengertian koperasi yang dikutip oleh Subandi (2009;19), yaitu : 

“Koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah 

pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan 

diatas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan”. 

2.1.2 Jenis Koperasi 

 Di Indonesia terdapat beberapa jenis koperasi, Subandi (2009;35) mengelompokkan 

jenis koperasi berdasarkan bidang usahanya, sebagai berikut : 

1. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-

barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang 

dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan 

daerah kerja tempat koperasi didirikan. 

2. Koperasi Produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi 

barang jadi/setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan 

modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses 

yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.  

2.2 Pengertian Pendapatan 

Menurut Eldon S. Hendriksen dan Michael F. Van Breda (2002) pendapatan 

adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Tanpa pendapatan, tidak ada laba. Tanpa laba, 

tidak ada perusahaan. Pengertian pendapatan terdapat penafsiran yang berbeda-beda bagi 

pihak yang berkompeten disebabkan karena latar belakang disiplin yang berbeda dengan 

penyusunan konsep pendapatan bagi pihak tertentu, menurut John J. Wild (2003 ;311) 

secara garis besar pendapatan dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu : 

1. Pendapatan Menurut Ilmu Ekonomi 

Menurut ilmu ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat 

dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang 

sama pada akhir periode seperti keadaan semula.  

 

 



2. Pendapatan Menurut Ilmu Akuntansi 

Pandangan akuntansi memiliki keanekaragaman dalam memberikan 

pengertian pendapatan. Ilmu akuntansi melihat pendapatan sebagai sesuatu yang 

spesifik dalam pengertian yang lebih mendalam dan lebih terarah. Pada dasarnya 

konsep pendapatan menurut ilmu akuntansi dapat ditelusuri dari dua sudut pandang, 

yaitu : 

1. Pandangan yang menekankan pada pertumbuhan atau peningkatan jumlah aktiva 

yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan pendekatan yang 

memusatkan perhatian kepada arus masuk atau inflow. 

pelaksanaan aktivitas-aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan operasi utama 

entitas tersebut yang berlangsung terus-menerus. 

2. Pandangan yang menekankan kepada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan 

serta penyerahan barang dan jasa atau outflow.  

2.3 Klasifikasi Pendapatan 

Menurut Kusnadi (2000;19) dalam bukunya yang berjudul “ akuntansi keuangan 

menengah (prinsip,prosedur dan metode)” pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua 

bagian, yaitu : 

1. Pendapatan Operasional 

Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang 

dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang 

menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok 

perusahaan yang bersangkutan.  

2. Pendapatan Non Operasional 

Pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, akan tetapi     bukan 

diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan 

 

2.4 Kriteria Pengakuan Pendapatan 

 Pengakuan Pendapatan Menurut PSAK No. 23 Tahun 2009 

Menurut PSAK No. 23 Tahun 2009 kriteria pengakuan pendapatan biasanya 

diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi. Namun, dalam keadaan tertentu perlu 

untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut kepada komponen-komponen yang 

diidentifikasi secara terpisah dari suatu tanggal supaya mencerminkan substansi dari transaksi 

tersebut. Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama-

sama bila transaksi-transaksi tersebut terikat sedemikian rupa sehingga pengaruh 



komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat pada rangkaian transaksi tersebut secara 

keseluruhan. Pendapatan dari setiap peristiwa ekonomi yang terjadi harus diakui bila 

memenuhi kondisi sebagai berikut : 

1. Penjualan Barang 

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi : 

a. Perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan memindahkan 

manfaat kepemilikan barang kepada pembeli; 

b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang 

yang dijual; 

c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal; 

d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan 

mengalir kepada perusahaan tersebut; dan 

e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat 

diukur dengan andal. 

Bila salah satu kriteria di atas tidak di penuhi, maka pengakuan pendapatan 

harus di tangguhkan. Pendapatan tidak diakui bila perusahaan tersebut menahan risiko 

signifikan dari kepemilikan, antara lain : 

1. Bila perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu 

hal yang tidak memuaskan yang tidak dijamin sebagaimana lazimnya. 

2. Bila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan bergantung pada pendapatan 

pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang bersangkutan. 

3. Bila pengiriman barang bergantung pada instalasinya, dan instalasi tersebut 

merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diseleseikan oleh 

perusahaan. 

4. Bila pembeli berhak membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang 

ditentukan dalam kontrak dan perusahaan tidak dapat memastikan apakah akan 

terjadi retur. 

Pendapatan diakui hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi 

sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada perusahaan. Namun, bila 

suatu ketidakpastian timbul tentang kolektibilitas sejumlah tertentu yang telah 

termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih atau jumlah pemulihannya 

(recovery) tidak lagi besar kemungkinannya diakui sebagai beban. 

 



2. Penjualan Jasa 

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.  

Suatu perusahaan dapat membuat estimasi yang andal setelah perusahaan 

tersebut mencapai persetujuan mengenai hal-hal berikut dengan pihak lain dalam 

transaksi tersebut : 

a. Hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan 

kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak-pihak 

tersebut. 

b. Imbalan yang harus dipertukarkan. 

c. Cara dan persyaratan penyelesaian. 

3. Penggunaan aset perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, 

dan dividen harus diakui atas dasar : 

a. Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil 

efektif aset tersebut. 

b. Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang 

relevan. 

c. Dalam metode biaya (cost method), dividen tunai harus diakui bila hak pemegang 

saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. 

Pendapatan tersebut harus diakui dengan dasar tersebut, bila : 

a. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan 

diperoleh perusahaan. 

b. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. 

 

2.5 Pedoman untuk Pengakuan Pendapatan 

Secara umum, pedoman untuk pengakuan pendapatan cukup luas. Selain itu, 

perusahaan tertentu memiliki pedoman yang sangat spesifik yng memberi pandangan 

tambahan mengenai kapan pendapatan harus diakui. Prinsip pengakuan pendapatan 

(revenue recognition principle) menetapkan bahwa: “Pendapatan diakui pada saat (1) 

direalisasi atau dapat direalisasi, dan (2) dihasilkan”. Oleh karena itu, pengakuan 

pendapatan yang tepat meliputi tiga hal : 



1. Pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim atas kas 

(piutang). 

2. Pendapatan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera 

dapat dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui. 

3. Pendapatan dihasilkan (earned) apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah 

menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang 

dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai 

atau sebenarnya telah selesai. 

2.6     Penentuan Waktu dari Pengakuan Pendapatan 

Menurut Belkaoui (2006;280) pada umumnya diakui bahwa pendapatan dan laba 

diperoleh sepanjang seluruh tahapan dari siklus operasi yaitu selama penerimaan, pesanan, 

produksi, penjualan, dan penagihan. Definisi awal dari prinsip realisasi (realization) adalah : 

“Realisasi adalah bawah suatu perubahan dalam aktiva atau kewajiban telah 

menjadi cukup pasti dan objektif untuk membenarkan pengakuan dalam akun-

akun.Pengakuan ini dapat tergantung pada transaksi pertukaran antara pihak-

pihak yang independen, atau pada praktik perdagangan yang sudah mapan, 

atau pada persyaratan dari suatu kinerja kontrak yang dianggap kelihatan 

cukup pasti”. 

 

Prinsip realisasi dan kriteria terkait untuk pengakuan perubahan aktiva dan kewajiban 

memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Sebagaimana dilaporkan oleh American Accounting 

Association Committee tahun 1973-1974 mengenai Concepts and Standards External 

Reporting, kriteria spesifik untuk pengakuan pendapatan dan laba adalah : 

1. Diperoleh, dalam satu pengertian atau yang lain. 

2. Dalam bentuk yang dapat didistribusikan. 

3. Hasil dari konversi yang ditetapkan dalam transaksi antara perusahaan dengan pihak 

eksternal. 

4. Hasil dari penjualan secara legal atau dari proses yang serupa. 

5. Terpisah dari modal. 

6. Dalam bentuk aktiva yang likuid. 

7. Baik dampak kotor maupun bersihnya atas ekuitas pemegang saham harus dapat 

diestimasikan dengan tingkat keandalan yang tinggi. 

Komite tersebut mengaitkan prinsip realisasi dengan konsep pengukuran laba yang 

andal. Prinsip realisasi adalah pernyataan atas tingkat kepastian terhadap dampak laba dari 

suatu kejadian yang dilaporkan sebagai pendapatan. Komite tersebut mendefinisikan realisasi 

(realization) sebagai berikut : 



“Laba harus selalu ada sebelum pertanyaan mengenai realisasi dapat muncul. 

Realisasi bukanlah penentu dalam konsep laba; prinsip realisasi hanyalah 

berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kapan kejadian, yang jika tidak 

demikian akan dianggap sebagai berada dalam konsep laba, dapat dimasukkan 

dalam catatan akuntansi secara objektif, yaitu ketika ketidakpastian telah 

dikurangi sampai tingkat yang dapat diterima” 

Menurut Belkaoui (2006;281), pendapatan diakui atas dasar : 

1. Dasar akrual (Accrual Basis)  

Pada dasar akrual ini pengakuan pendapatan dapat mengimplikasikan bahwa 

pendapatan sebaiknya dilaporkan selama produksi, pada akhir produksi, pada saat 

penjualan produk, atau pada saat penagihan penjualan. 

Pendapatan diakui pada periode terjadinya transaksi pendapatan. Jadi dalam transaksi 

penjualan atau penyerahan barang dan jasa yang dilakukan walaupun kas belum 

diterima, maka transaksi tersebut sudah dicatat dan diakui sebagai pendapatan 

perusahaan. 

 

Jurnal : 

 Pada saat diakui pendapatan yang ditandai dengan perpindahan pemilikan dari penjual 

ke pembeli. 

Piutang   xxxx 

  Penjualan/Pendapatan   xxxx 

 

 Pada saat kas diterima 

Kas    xxxx 

  Piutang    xxxx 

 

2. Dasar kejadian penting (Critical Event Basis/Cash Basis)  

Pengakuan pendapatan dipicu oleh kejadian penting dalam siklus operasi. Kejadian 

tersebut dapat berupa : 

1. Waktu penjualan 

2. Penyelesaian produksi 

3. Penerimaan pembayaran setelah penjualan 

Cash basis atau dasar tunai adalah apabila pendapatan dan beban hanya 

diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Ini berarti, dengan 

penggunaan dasar tunai atau cash basis yang murni (pure basis), pendapatan dari 



penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan 

diterima. 

Jurnal : 

 Pencatatan pada saat pendapatan dan kas diterima. 

Kas   xxxx 

  Penjualan/Pendapatan   xxxx 

 

2.7 Metode Pengakuan Pendapatan 

 Menurut Kieso (2004;599) pengakuan pendapatan dilakukan dengan empat cara, 

yaitu : 

1. Pengakuan Pendapatan pada Saat Penjualan (Penyerahan) 

2. Pengakuan pendapatan pada saat Sebelum Penjualan (Penyerahan) 

3. Pengakuan Pendapatan pada saat Sesudah Penjualan (Penyerahan) 

      Adanya ketidakpastian yang besar dalam penerimaan kas membuat pengakuan 

pendapatan menunggu sampai dengan diterimanya kas dari hasil penjualannya. 

Misalnya penjualan cicilan. 

1. Metode pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang dan jasa, yaitu : 

a. Akrual (Accrual Basis) 

b. Angsuran (Installment) 

c. Pemulihan Kas (Recovery Cash) 

d. Metode Kas (Cash Basis)  

2. Pengakuan Pendapatan pada Saat Penjualan Khusus 

Penjualan khusus atau konsinyasi, mengakui pendapatan setelah consignor menerima 

pemberitahuan penjualan dan dilakukan pengiriman kas dari consignee. 

      Menurut Dyckman dkk (2000;239), pengakuan pendapatan didasarkan pada tiga 

kategori waktu yang luas, yaitu : 

1. Pendapatan diakui pada saat pengiriman produk atau jasa (titik penjualan).  

2. Pendapatan diakui setelah pengiriman produk dan jasa .  

3. Pendapatan diakui sebelum pengiriman produk atau jasa. 

 

 

 

 


