
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perusahaan yang ada saat ini harus bisa bersaing dengan perusahaan lokal 

maupun perusahaan internasional, keberhasilan suatu perusahaan untuk bisa 

memenangkan persaingan dalam merebut pangsa pasar dapat dipengaruhi 

beberapa faktor. Salah satu faktor penting diantaranya adalah kemampuan 

manajemen dalam melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan 

datang, baik jangka panjang maupun jangka pendek, serta kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh pendapatan yang bisa menambah harta perusahaan agar tetap 

bisa mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sehingga bisa melayani 

kebutuhan konsumen.(Ami Sukma Andrajati:2012) 

Akuntansi yang baik pada perusahaan diharapkan dapat membuat tujuan  

perusahaan tercapai. Untuk meningkatkan informasi yakni informasi yang tepat 

guna terpercaya dan tepat waktu, dengan kata lain sistem akuntansi harus dengan 

cepat dan tepat agar dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk 

meningkatkan sistem internal atau sistem pengendalian intern, yakni sistem 

pengendalian intern yang diperlukan agar dapat mengamankan kekayaan 

perusahaan, yang berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus juga 

mengandung kegiatan sistem pengendalian dalam forum internal.(Ami Sukma 

Andrajati:2012)  

Manajemen mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan, karena menyangkut informasi yang akan 

digunakan oleh pihak 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. (Ami Sukma Andrajati:2012) 



Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan, 

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 pengguna laporan keuangan untuk 

pengambilan suatu keputusan ekonomi. Oleh karena itu laporan keuangan 

menunjukan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya 

yang dipercaya kepada mereka. (Firman Martino:2013) 

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 yang isinya terdiri dari pendapatan usaha dan 

beban usaha untuk periode akuntansi, permasalahan utama dalam pendapatan 

yaitu pada saat mengakui 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. 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. 

(Firman Martino:2013) 

Dalam tujuan penciptaan laba, perusahaan tentunya melibatkan berbagai 

pihak dan berbagai fungsi dalam perusahaan, misalnya manajemen perusahaan. 

Manajemen harus menjamin bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan 

secara efektif dan efisien yaitu dengan penyusunan suatu perencanaan (planning)  

dan pengendalian (controlling) yang baik. Perecanaan yang baik adalah suatu 

perencanaan yang dimulai dengan penetapan tujuan. Sebagai contoh seperti 

menghasilkan pendapatan yang diinginkan. (Ami Sukma Andrajati:2012) 



CV. Mirzatama Raya adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

manufaktur, repairing, supplier, dan pembubutan. Perusahaan ini telah lama 

berdiri dan mempertahankan konsistensinya sebagai perusahaan yang mengolah 

bahan keras seperti besi, baja, alumunium, dan sebagainya untuk dibuat menjadi 

sebuah alat yang siap digunakan oleh pelanggan. Perhitungan pendapatan pada 

CV. Mirzatama Raya menggunakan accrual basis yaitu pendapatan diakui saat 

periode terjadinya transaksi atau pada saat realisasi penyerahan hak atas barang 

kepada pelanggan. Pendapatan yang maksimal sangat diperlukan agar perusahaan 

dapat terus mengelola dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan. Dalam 

praktiknya perusahaan tidak merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan 

pendapatan. Akan tetapi pendapatan yang telah dilkasanakan telah diakui dan 

diukur secara andal sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 

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 YANG DITERAPKAN 

BERDASARKAN PSAK NO.23 PADA CV.MIRZATAMA RAYA”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pencatatan pengakuan pendapatan pada CV. Mirzatama 

Raya? 

2. Bagaimana kesesuaian PSAK No.23 pada metode pengakuan 

pendapatan yang diterapkan oleh CV. Mirzatama Raya? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Maksud dilaksanakan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui akuntansi 

pendapatan yang dilakukan oleh CV. Mirzatama Raya dan untuk 



mendapatkan, mengumpulkan data – data serta  informasi yang diperlukan 

untuk menyusun Laporan Tugas Akhir. 

 Adapun tujuan dari kerja praktik pada CV. Mirzatama Raya adalah 

: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengakuan pendapatan pada CV. 

Mirzatama Raya. 

2. Untuk mengetahui pengakuan pendapatan yang dilakukan CV. 

Mirzatama Raya apakah telah sesuai dengan PSAK No.23. 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Data dan informasi yang telah diperoleh dari kerja praktik ini diharapkan 

dapat berguna bagi : 

1. Penulis 

Diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan menambah wawasan 

penulis khususnya tentang penerapan akuntansi pendapatan pada 

perusahaan serta sarana untuk mengaplikasikan konsep dan teori yang 

telah diperoleh di masa perkuliahan dengan penerapan pada kondisi 

nyata dalam perusahaan. 

2. Perusahaan 

Diharapkan menjadi pertimbangan dasar dan memasukan dalam 

pengambilan keputusan 

3. Pembaca 

a. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, 

khususnya mengenai kasus yang terdapat dalam penilitan 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 

Lokasi kerja praktik untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan untuk tugas akhir ini bertempat di CV. Mirzatama Raya jalan 



Padasuka no. 252 Bandung. Adapun waktu kerja praktek dilaksanakan 

mulai bulan Oktober 2014 sampai dengan selesai. 


