
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Berdirinya sebuah organisasi yang didirikan oleh para pemiliknya memiliki 

suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan utama dari organisasi tersebut yaitu 

menghasilkan laba maksimum. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib 

mengikhtisarkan operasi organisasinya dengan menyajikan seperangkat laporan 

keuangan secara berkala. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, pihak manajemen 

dapat menilai kondisi keuangan dan prestasi kerja 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 

dianggap berguna untuk melihat kondisi perusahaan yaitu laporan laba rugi. Salah 

satu komponen dalam menyusun laporan laba rugi yaitu pendapatan. Pada umumnya, 

pendapatan merupakan salah satu penghasilan yang didapat dari berbagai aktivitas 

perusahaan, biasanya dikenal dengan sebutan berbeda-beda oleh setiap perusahaan 

sesuai dengan aktivitas utama dari perusahaan tersebut. 

Suatu permasalahan utama dalam penerapan akuntansi pendapatan yaitu pada 

saat mengakui pendapatan, maka dari itu 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. Oleh karena itu, 

pengakuan pendapatan telah diatur dalam PSAK No.23 Tahun 2009. 

Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat merupakan 

perusahaan milik pemerintah daerah yang memiliki kegiatan usaha yaitu salah 

satunya kerjasama operasional (KSO) dengan Grand Hotel Preanger. Agar kegiatan 

usaha perusahaan tersebut dapat berjalan seterusnya dengan baik maka memerlukan 



pendapatan yang maksimal. Sumber pendapatan Perusahaan Daerah Jasa dan 

Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat di dapat dari hasil kerjasama operasional (KSO) 

berupa bagi hasil sebesar persentase yang telah disepakati bersama. Dalam 

prakteknya, perusahaan tidak merasa kesulitan untuk mengakui pendapatan 

perusahaan yang sebenarnya. Akan tetapi dalam melakukan proses pengakuan 

pendapatan perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan. Oleh sebab itu, demi mendapatkan informasi yang akurat, perusahaan 

perlu memberlakukan penerapan akuntansi yang tepat terhadap pendapatan. 

Dengan melihat betapa pentingnya penerapan akuntansi pendapatan bagi 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, diperlukannya 

perhatian yang cukup besar sehingga penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara 

lebih jauh mengenai permasalahan tersebut yang sedang diteliti oleh penulis dan hasil 

penelitian akan penulis tuangkan dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul 

“Tinjauan atas Penerapan PSAK No.23 tentang Pengakuan Pendapatan pada 

Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang pemilihan judul tersebut diatas, maka 

penulis dapat mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pencatatan pengakuan pendapatan Grand Hotel Preanger yang 

dilakukan oleh Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Provinsi Jawa 

Barat ? 

2. Apakah penerapan pengakuan pendapatan yang digunakan oleh Perusahaan 

Daerah Jasa dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan 

PSAK No.23 ? 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan dari kerja praktek pada Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan 

Provinsi Jawa Barat, adalah : 



1. Untuk mengetahui pencatatan pengakuan pendapatan Grand Hotel Preanger 

yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Provinsi 

Jawa Barat. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan pengakuan pendapatan pada 

Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat. 

 

1.4 Kegunaan Kerja Praktek 

Data dan informasi yang telah diperoleh dari kerja praktik ini diharapkan 

dapat beguna : 

1. Bagi penulis 

Diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan menambah pengetahuan 

penulis khususnya tentang penerapan akuntansi pengakuan pendapatan pada 

perusahaan serta sarana untuk mengaplikasikan konsep dan teori yang 

diperoleh di masa perkuliahan dengan penerapannya pada kondisi nyata dalam 

perusahaan. 

2. Bagi perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dan masukan dalam 

pengambilan keputusan. 

3. Bagi pembaca 

Diharapkan dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian 

lebih lanjut dalam bidang ini. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini, maka penulis melakukan kerja praktik pada sebuah perusahaan milik 

pemerintah yaitu Perusahaan Daerah Jasa dan Kepawisataan Provinsi Jawa Barat 

yang berlokasi di Jalan Braga No.15 Bandung. Kerja praktik ini dilakukan selama 

bulan Maret 2012. 


