
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

2.1 Akuntansi 

2.1.1 Pengertian Akuntansi 

Pengertian akuntansi yang dikemukakan oleh James M. Reeve. et. al 

(2009 : 4) menyatakan bahwa : 

“Suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para 

pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi 

perusahaan.” 

Menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) 

yang dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap (2004: 4) menyatakan bahwa : 

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan 

transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang 

berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, atau 

pengiterpresentasian hasil proses tersebut. “ 

Menurut A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) yang 

dikutip Sofyan Syafri Harahap (2004: 4) adalah : 

“Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan 

menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam 

hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil 

kesimpulan oleh para pemakainya.” 

Dari keterangan di atas dapat diartikan bahwa akuntansi adalah 

suatu sistem informasi berdasarkan transaksi dan kejadian bersifat 

keuangan guna untuk para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan 

kesimpulan atau keputusan. 



Sedangkan menurut Stice and Skousen (2004:8) dalam bukunya 

Intermediate Accounting menyatakan bahwa : 

“Accounting is a service activity. It’s a function is to provide quantitative 

information, primarily financial is a nature about economic decision in 

making reasonable choice among alternatives course of action.” 

Dari keterangan di atas dapat diartikan bahwa akuntansi adalah 

suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif 

tentang entitas ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

2.2 Pengertian Laporan Keuangan 

Pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia (2010;1) dalam “Standar Akuntansi Keuangan” menyatakan bahwa 

:  

“Laporan keuangan adalah prosesn pelaporan keuangan. Laporan 

keuangan yang lengkap meliputi : neraca, laporan laba rugi, laporan 

posisi keuangan yang dapat disajikan dengan berbagai cara, misalnya 

sebagai laporan arus kas (dana), catatan laporan lain, serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi keuangan segmen 

industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan 

harga.” 

Sedangkan pengertian lain menurut Kieso, Donald E. et.al (20011:63) 

dalam bukunya yang berjudul “Intermediate Accounting” menyatakan bahwa “ 

“Finance statement, statement that reflect the collection, tabulation and 

final summarization of the accounting data. Four statement are involved 

: (1) The balance sheet shows the financial condition of the enterprise at 

the of a period. (2) The income statement measure the result of 

operations during the period. (3) The statement of cash flows reports the 

cash provided and used by operating, investing, and financing anctivities 

during of the period. (4) The statement of retained earnings accoung 

from the beginning of the end of period.” 

 

Dari keterangan di atas dapat diartikan bahwa Pernyataan keuangan, 

pernyataan yang mencerminkan pengumpulan, tabulasi, dan 

ringkasan akhir data akuntansi. Empat pernyataan yang terlibat : (1) 



Neraca menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada suatu 

periode. (2) Laporan laba rugi mengukur hasil usaha selama periode 

tersebut. (3) Laporan arus kas melaporkan kas yang disediakan dan 

digunakan oleh operasi, investasi, dan pendanaan selama periode. (4) 

Pernyataan laba ditahan dari awal sampai akhir periode. 

 

2.3 Pengertian Laporan Laba Rugi Komprehensif 

Pengertian laporan laba rugi komprehensif yang dikemukakan Horngren 

dan Horrison (2009;19) menyatakan bahwa : 

“Laporan laba rugi merupakan suatu laporan mengenai ikhtisar 

pendapatan dan beban selama satu periode.” 

Menurut Martani, Dwi. Dkk (2012;110) laporan laba rugi adalah : 

“Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur 

keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi 

tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan 

memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa 

depan.” 

 

Menurut Kieso, et.al (2011:127) pengertian laporan laba rugi 

komprehensif adalah: 

“The income statement is the report that measures the success of 

company operations for a given periode of time.” 

 

Dari keterangan di atas dapat diartikan bahwa laporan laba rugi 

adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan 

untuk periode waktu tertentu. 

 

 

2.4 Pengertian Pendapatan 

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha 

suatu perusahaan dalam suatu periode. Pendapatan merupakan salah satu tolak 

ukur bagi manajemen dalam mengelola perusahaan. Manajemen perusahaan tentu 

ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode 



akuntansi yang diakui sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengutip beberapa 

pengertian pendapatan, antara lain : 

1. Menurut PSAK No.23 Ikatan Akuntan Indonesia (2010:23) menyatakan 

bahwa : 

“Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi 

yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika 

arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanam modal.” 

2. Menurut Stice, James D. et. al (2009;493) menyatakan bahwa : 

“Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aset suatu 

entitas atau pelunasan utang-utangnya (atau kombinasi dari 

keduanya) yang dihasilkan dari penyerahan atau produksi barang, 

pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas lainnya yang merupakan 

operasi utaman atau operasi sentral yang berkelanjutan dari entitas 

tersebut.” 

3. Menurut Martani, Dwi. Dkk (2012;115) menyatakan bahwa : 

“Pendapatan merupakan penghasilan yang berasal dari aktivitas 

operasi utama perusahaan, misalnya aktivitas penjualan barang bagi 

perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dan aktivitas 

penyediaan jasa bagi perusahaan jasa.” 

 

4. Menurut Reeve, James M. et.al(2009 :24) menyatakan bahwa : 

“Pendapatan adalah kenaikan dalam ekuitas pemilik sebagai akibat 

dari penjualan barang atau jasa ke pelanggan.” 

5. Menurut Santoso, Iman (2009:340) 

“Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas 

perusahaan yang biasa (normal activity) dan dikenal dengan sebutan 

yang berbeda, misalnya : penjualan (sales), penghasilan jasa (fees 

revenues), pendapatan bunga (interest revenue), pendapatan dividen 

(dividend revenue), pendapatan royalty (royalties revenue), dan 

pendapatan sewa (rent revenue).” 

6. Menurut Kieso (2011:955) 

“Definition of revenue is as follows : gross inflow of economic benefits 

during the period arising in the ordinary activities of an entity when 



those inflow result in incrases in equity, other than increases relating to 

contributions from equity participants.” 

 

Dari keterangan di atas dapat diartikan bahwa pendapatan adalah 

arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas 

normal entitas selama satu periode, jika arus masuk tersebut 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanam modal. 

2.4.1. Konsep Pendapatan 

Dua konsep yang sangat erat berhubungan dengan masalah proses 

pendapatan yaitu : 

1. Proses pembentukan pendapatan (Earning Process) adalah suatu 

konsep tentang terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada 

asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka 

mencapai hasil yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, 

pemasaran, maupun pengumpulan piutang, memberikan kontribusi 

terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang 

terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi. 

2. Proses realisasi pendapatan (Realization process) adalah proses 

pendapatan yang terhimpun atau terbentuk sesudah produk selesai 

dikerjakan dan terjual atas kontrak penjualan. Dengan demikian 

pendapatan dimulai dengan tahap terakhir kegiatan produksi, yaitu 

pada saat barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan kepada 

pelanggan dan jika kontrak penjualan mendahului produksi barang atau 

jasa maka pendapatan belum dikatakan terjadi. Proses realisasi 

pendapatan ditandai oleh dua kejadian berikut ini : 

a. Kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa yang lain 

melalui proses penjualan yang sah. 

b. Pengesahan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan 

aktiva lancar. 



Pendapatan dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya yang digunakan 

untuk menghasilkan informasi yang digunakan perusahaan untuk menyiapkan dan 

mengontrol anggaran, mengontrol pengumpulan pendapatan, menyiapkan laporan 

keuangan. Menurut Kusnadi (2000:19)  sumber penghasilan suatu perusahaan 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

a. 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. Pendapatan ini sifatnya 

normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang 

selama perusahaan melangsungkan kegiatannya. 

Pendapatan operasional untuk setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan 

jenis usaha yang dikelola perusahaan. Salah satu jenis pendapatan operasional 

perusahaan adalah pendapatan yang bersumber dari penjualan. Penjualan ini 

berupa penjualan barang dan penjualan jasa yang menjadi objek maupun sarana 

utama dari usaha pokok perusahaan. 

Pejualan ini dapat dibedakan dalam bentuk : 

1. Penjualan kotor yaitu merupakan semua hasil atau penjualan barang-

barang maupun jasa sebelum dikurangi dengan berbagai potongan-

potongan atau pengurangan lainnya untuk dibebankan kepada langganan 

atau yang membutuhkannya. 

2. Penjualan bersih yaitu merupakan hasil penjualan yang sudah 

diperhitungkan atau dikurangkan dengan berbagai potongan-potongan 

yang menjadi hak pihak pembeli. 

Jenis pendapatan operasional timbul dari berbagai cara, yaitu : 

a. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri 

oleh perusahaan tersebut. 



b. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha dengan adanya hubungan 

yang telah disetujui, misalnya penjualan konsinyasi. 

c. Pendapatan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui kerjasama 

dengan para investor 

Pendapatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Berdasarkan operasinya, perusahaan digolongkan menjadi tiga jenis, 

yaitu : 

1. Perusahaan Jasa, adalah perusahaan yang kegiatan menjual atau member 

jasa kepada pihak lain atau masyarakat. Ciri-ciri perusahaan jasa adalah : 

a. Kegiatannya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat; 

b. Pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa kepada 

masyarakat; 

c. Tidak terdapat persediaan jasa; 

d. Tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan; 

e. Laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan besarnya 

jumlah pendapatan dengan besarnya jumlah beban, baik beban 

usaha maupun beban diluar usaha. 

2. Perusahaan Dagang, adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang 

kemudian menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuk atau 

melakukan kegiatan pengolahan tambahan. Ciri-ciri perusahaan dagang 

adalah : 

a. Kegiatannya melakikan pembelian dan penjualan barang 

dagangan kepada masyarakat; 

b. Pendaptan berasal dari hasil penjualan abrang dagangan kepada 

masyarakat; 

c. Terdapat persediaan dagangan; 

d. Terdapat perhitungan harga pokok produksi untuk menentukan 

produksi barang jadi; 

e. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya oberhead pabrik; 



f. Beban operasional terdiri dari beban penjualan dan beban 

administrasi. 

b. Pendapatan Non Operasional 

Pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, akan tetapi 

bukan diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan. Adapun jenis 

pendapatan ini dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan asset atau sumber ekonomi 

perusahaan oleh pihak lain. Contohnya, pendapatan bunga, sewa, royalty 

dan lain-lain. 

2. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan asset diluar barang dagangan 

atau hasil produksi. Contohnya, penjualan surat-surat berharga, penjualan 

asset tak berwujud. 

Pendapatan bunga, sewa, royalty, keuntungan (laba), penjualan asset tetap, 

investasi jangka panjang dan dividen merupakan pendapatan diluar usaha bagi 

perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan, 

dan pendapatan yang diperoleh dari peningkatan ekuitas dari transaksi-transaksi 

yang bukan kegiatan utama dari entitas dan dari transaksi-transaksi atau kejadian-

kejadian lainnya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi entitas selain yang 

dihasilkan dari investasi pemilik disebut keuntungan. 

 

 

 

2.5 Pengakuan Pendapatan 

2.5.1 Pengakuan Pendapatan pada Saat Penjualan 

Menurut FASB dalam Concept Statement No.5 terdapat dua syarat untuk 

mengakui pendapatan (direalisasi atau dapat direalisasi dan dihasilkan) biasanya 

terpenuhi pada saat produk atau barang dagan diserahkan atau jasa diberikan 

kepada pelanggan. Pendapatan dari aktivitas pabrikasi serta penjualan umumnya 

diakui pada saat penjualan atau point of sale (biasanya berarti penyerahan). 

Permasalahan dalam pelaksanaan pengakuan pendapatan saat penjualan yaitu : 

a. Penjualan dengan Perjanjian Beli Kembali 



Menurut FASB mengambil langkah-langkah untuk membatasi 

pengakuan pendapatan dalam praktik ini, jika terdapat perjanjian 

kembali dengan harga tertentu dan harga ini dapat menutup semua 

biaya persediaan dan kewajiban yang terkait itu tetap ada dalam 

pembukuan penjual. Dengan kata lain, tidak terjadi penjualan. 

b. Penjualan dengan Hak Retur 

Terdapat tiga metode pengakuan pendapatan alternatif apabila penjual 

menanggung risiko kepemilikan yang berkepanjangan karena 

pengambilan produk, yaitu tidak mencatat penjualan sampai seluruh 

hak retur habis masa berlakunya, mencatat penjualan tetapi 

mengurangi penjualan dengan masa berlakunya, mencatat penjualan 

tetapi mengurangi penjualan dengan estimasi retur di masa depan, dan 

mencatat penjualan serta memperhitungkan retur pada saat terjadi. 

FASB menyimpulkan bahwa jika suatu perusahaan menjual priduknya 

tetapi memberikan pembeli hak untuk mengembalikan produk itu, 

maka pendapatan dari transaksi penjualan ini diakui pada saat 

penjualan. 

2.5.2 Pengakuan Pendapatan Sebelum Penyerahan 

Dalam beberapa situasi tertentu, pendapatan dapat dilaporkan sebelum 

pengiriman produk jadi atau penyelesaian suatu kontrak jasa. Biasanya, hal ini 

terjadi ketika periode konstruksi dari asset yang dijual atau periode pelaksanaan 

jasa relatif panjang, yaitu lebih dari satu tahun. Contoh untuk pengakuan 

pendapatan sebelum penyerahan adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka 

panjang yang memungkinkan penerapan metode persentase penyelesaian. 

Dalam pengakuan pendapatan sebelum penyerahan terdapat dua metode 

akuntansi, yaitu : 

1. Metode Presentase Penyelesaian 

Menurut Kieso (2008:521), metode presentase penyelesaian adalah : 

“Pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan 

kemajuan proses kontruksi, yaitu, presentase penyelesaian. Biaya 

kontruksi ditambah laba kotor yang dihasilkan sampai hari ini 

diakumulasu dalam sebuah akun persediaan (kontruksi dalam 



proses), dan termin diakumulasi dalam sebuah akun persediaan 

(kontruksi dalam proses), dan termin diakumulasi dalam akun 

kontra persediaan (tagihan atas kontruksi dalam proses).” 

 

Menurut Alan (2010:8-2) metode persentase penyelesaian adalah : 

“Pendapatan dan laba kotor diakui setiap penyelesaian berdasarkan 

kemajuan proses konstruksi.” 

 

Profesi akuntansi mewajibkan metode persentase penyelesaian harus digunakan 

apabila estimasi kemajuan kea rah penyelesaian, pendapatan, serta biaya secara 

layak dapat dipercaya dan semua persyaratan berikut ini terpenuhi : 

a. Kontrak itu secara jelas menetapkan hak-hak yang dapat dipaksakan 

pemberlakuannya mengenai barang atau jasa yang akan diberikan dan 

diterima oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, imbalan yang akan 

dipertukarkan serta cara dan syarat penyelesaian. 

b. Pembelian dapat diharapkan untuk memenuhi semua kewajiban dalam 

kontrak. 

c. Kontraktor dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban kontraktual 

tersebut. 

 

Secara serupa dengan metode persentase penyelesaian, terdapat metode 

kinerja porporsional (proportional performance method), yaitu : 

“Kontrak itu secara jelas menetapkan hak-hak ide kinerja proporsional 

(porporsional performance method) adalah metode akuntansi untuk 

mencatat pendapatan jasa dan beban-beban terkait sebelum penyelesaian 

suatu kontrak jasa.” 

Metode ini digunakan untuk mencerminkan pendapatan yang diperoleh 

untuk kontrak jasa ketika banyak tindakan jasa akan dilaksanakan sebelum 

kontrak tersebut dianggap selesai. 

 

Menurut Stice, James D. et.al (2009:510), metode presentase penyelesaian 

adalah : 



“Metode presentase penyelesaian adalah metode akuntansi untuk 

kontrak kontruksi jangka panjang yang mengakui pendapatan dan 

beban terkait sebelum penyerahan barang.” 

 

 Dalam mengukur presentase penyelessaian terdapat metode-metode yang 

dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu : 

a. Ukuran input 

Ukuran input dibuat dalam hubungannya dengan biaya atau usaha yang 

digunakan untuk suatu kontrak. Ukuran ini didasarkan pada hubungan 

yang ditetapkan atau diasumsikan antar satu unit input dengan 

produktivitas. 

Ukuran ini meliputi dua metode, yaitu : 

1. Metode biaya ke biaya 

“Metode biaya ke biaya adalah metode untuk menentukan 

presentase penyelesaian kontrak kontruksi jangka panjang 

menggunakan rasio biaya actual yang terjadi hingga tanggal 

estimasi total biaya.” 

 

2. Metode upaya yang dikeluarkan 

“Metode upaya yang dikeluarkan adalah metode penentuan 

presentase penyelesaian kontrak jangka panjang menggunakan 

estimasi kerja atau jasa yang sudah diberikan. Estimasi bisa 

berdasarkan jumlah jam kerja, jumlah upah kerja, atau estimasi 

dari ahli lainnya.” 

b. Ukuran Output 

Ukuran proses menghasilkan (earning process) dalam akuntansi 

presentasi penyelesaian berdasarkan jumlah unit yang diproduksi, 

pencapaian tahapan kontrak, atau pertamabahan nilai. 

Secara serupa dengan metode presentase penyelesaian, terdapat metode 

kinerja proposional (proportional performance method), yaitu : 

“Metode kinerja proporsional (proportional performance method) 

adalah metode akuntansi untuk mencatat pendapatan jasa dan 

beban-beban terkait sebelum penyelesaian suatu kontrak jasa.” 



 

2. Metode Kontrak Selesai 

Menurut Kieso (2008:521), metode kontrak selesai adalah : 

“Pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak 

diselesaikan. Biaya kontruksi diakumulasi dalam suatu akun 

persediaan (kontruksi dalam proses), dan termin diakumulasi dalam 

akun kontra persediaan (tagihan atas kontruksi dalam proses).” 

 

Menrurut Alan (2010:8-2) metode kontrak selesai adalah : 

“Pendapatan dan laba kotor hanya diakui saat kontrak selesai.” 

 

Metode kontrak selesai harus digunakan hanya : 

a. Jika suatu entitas terutama mempunyai kontrak jangka pendek; 

b. Jika syarat-syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian 

tidak dapat dipenuhi, atau; 

c. Jika terdapat bahaya melekat dalam kontrak itu diluar risiko bisnis yang 

norma dan berulang. 

 

 Menurut Stice, James D. et.al (2009:510), metode kontrak selesai adalah : 

“Metode kontrak selesai adalah metode akuntansi yang mengakui 

pendapatan dan beban dari kontrak kontruksi jangka panjang hanya 

ketika kontrak tersebut selesai.” 

 

2.5.3 Pengakuan Pendapatan Setelah Penyerahan 

1. Metode Akuntansi Penjualan Cicilan 

Menurut Kieso (2009:533), metode penjualan cicilan adalah : 

“Metode penjualan cicilan (installment sales method) mengakui laba 

dalam periode-periode diterimanya hasil penagihan dan bukan dalam 

periode penjualan. Metode ini juga dibenarkan atas dasar bahwa bila 

tidak ada pendekatan yang layak untuk mengestimasi tingkat 

ketertagihanm, maka pendapatan tidak boleh diakui sampai kas 

berhasil ditagih.” 

2. Metode Pemulihan Biaya 

Menurut Kieso (2008:543), metode pemulihan biaya adalah : 

“Metode pemulihan biaya (cost recovery method), tidak ada laba yang 

diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok 

barang dagangan yang dijual oleh penjual. Sesudah semua biaya 



dipulihkan penjual, setiap tambahan kas yang tertagih dimasukan 

dalam laba.” 

3. Metode Simpanan 

Menurut Kieso (2008:535), dalam beberapa kasus, kas diterima dari 

pembeli sebelum pengalihan barang atau property. Dalam kasus seperti ini 

penjual belum melaksanakan kontrak dan tidak memiliki klaim terhadap 

pembeli. Di sini tidak terdapat pengalihan risiko dan imbalan kepemilikan 

yang memadai agar suatu penjualan dapat dicatat. 

Sedangkan menurut Stice, James D. et.al (2009: 526), metode pengakuan 

pendapatan setelah penyerahan barang atau pelaksanaan jasa ada empat, yaitu : 

1. Akrual Penuh 

Menurut Stice, James D. et.al (2009:526), metode akrual penuh 

adalah : 

“Metode akrual penuh adalah suatu metode akuntansi yang 

mengakui penerimaan kas dan pendapatan diterima dimuka 

sebelum suatu kontrak diselesaikan.” 

2. Penjualan Cicilan 

Menurut Stice, James D. et.al (2009:526), metode penjualan cicilan 

adalah : 

“Metode penjualan cicilan adalah suatu metode pengakuan 

pendapatan yang mengakui pendapatan dan beban-beba terkait 

ketika kas diterima.” 

3. Pemulihan Biaya 

Menurut Stice, James D. et.al (2009:526), metode pemulihan biaya 

adalah : 

“Metode pemulihan biaya adalah metode pengakuan pendapatan 

yang mengharuskan pemulihan biaya total (invenstasi) sebelum 

pengakuan pendapatan.” 

4. Kas 

Menurut Stice, James D. et.al (2009:526), metode kas adalah : 

“Metode kas adalah metode akuntansi saat seluruh biaya dicatat 

sebagai beban saat terjadinya dan pendapatan diakui ketika 

tertagih.” 

  



Tabel 2.1 

Metode, Waktu pengakuan pendapatan dan perlakuan Biaya 

No Metode Waktu Pengakuan 

Pendapatan 

Perlakuan Biaya Produk atau 

Biaya Langsung Dalam 

Kontrak Jasa 

1. Akrual Penuh Pada Titik Penjualan Dibebankan terhadap pendapatan 

pada waktu penjualan atau 

pelaksanaan kas 

 

2. Penjualan Cicilan Pada saat pembayaran kas. 

Biasanya sebagian dari 

pembayaran kas diakui 

sebagai laba. 

Ditangguhkan guna dikaitkan 

dengan sebagian dari setiap 

pembayaran kas. Biasanya 

dilakukan dengan menangguhkan 

laba yang diestimasi 

3. Pemulihan biaya  Pada saat pembayaran kas, 

tetapi hanya dipulihkan. 

Ditangguhkan guna dikaitkan 

dengan tota kas yang diterima 

4. Kas Pada saat pembayaran kas Dibukukan sebagai beban pada 

saat terjadinya transaksi. 

Sumber : Stice (2009:526) 

  



Menurut Kieso (2011:545) dalam pengakuan pendapatan setelah 

penyerahan, terdapat metode simpanan (deposit method). Dalam metode ini tidak 

ada pendapatan atau laba yang harus diakui sampai penjualan selesai. 

Terdapat perbedaan utama antara metode cicilan dan metode pemulihan 

biaya serta metode simpanan adalah berkaitan dengan pelaksanaan kontrak. 

Dalam metode cicilan dan pemulihan biaya diasumsikan penjual telah 

melaksanakan kontrak, tetapi penagihan kas sangat tidak pasti. Dalam metode 

simpanan, penjual belum melaksanakan kontrak dan tidak ada klaim yang sah. 

 Metode simpanan menunda mengakui penjualan sampai dapat dipastikan 

bahwa suatu penjualan telah terjadi untuk tujuan akuntansi. Jika belum ada 

pengalihan risiko dan imbalan kepemilikan yang mencukupi, sekalipun simpanan  

telah diterima, maka pengakuan penjualan harus ditunda sampai pengalihan yang 

memadai terjadi. 

2.6. Prinsip Pengakuan Pendapatan 

Prinsip pengakuan pendapatan umumnya terjadi ketika : 

1. Pendapatan dapat direalisasi apabila barang dan jasa ditukar dengan kas 

atau klaim atas kas. 

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 apabila entitas yang bersangkutan pada 

hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk 

mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yaitu 

apabila proses menghasilkan laba telah selesai. 

Standar Akuntansi memberikan pedoman dasar penilaian yang dapat 

digunakan untuk menentukan berapa rupiah yang diperhitungkan dan dicatat 

pertama kali dalam suatu transaksi atau berapa jumlah rupiah yang harus diletakan 

pada suatu akun dalam laporan keuangan. Ada empat dasar dalam penilaian 

pendapatan antara lain sebagai berikut : 



1. Biaya Histori (historical cost) 

Akitva dicatat sebesar pengeluaran kas yang idbayar sebesar nilai 

wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut 

pada saat perolehan. 

2. Biaya Kini (current cost) 

Aktiva dinilai dalam wujud kas atau setara kas yang seharusnya 

dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva yang diperoleh 

sekarang. 

3. Nilai Realisasi atau Penyelesaian (realization/settlement value) 

Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang sama atau 

setara akitva yang sekarang dengan menjual dalam pelepasan normal 

(orderly disposal). 

4. Nilai Sekarang (present value) 

Aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih dimasa depan 

didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat 

memeberikan hasil dalam pelaksanaa usaha normal. 

 

2.7. Penentuan Waktu dari Pengakuan Pendapatan  

Menurut Ahmed Riahi-Belkaoui dalam bukunya Accounting Theory 

(2006:280) penentuan waktu pengakuan pendapatan pada umumnya pendapatan 

dan laba diperoleh sepanjang seluruh tahapan dari siklus operasi yaitu selama 

penerimaan pesanan, produksi, penjualan dan penagihan. Kesulitan dalam 

penentuan pendapatan dan laba ke tahapan yang berbeda dari siklus operasi, 

akuntan menggunakan prinsip realisasi untuk memilih “kejadian penting” (critical 

event) untuk penentuan waktu pendapatan dan pengakuan laba. 

Arti penting dari realisasi adalah bahwa suatu perubahaan dalam aktiva 

atau kewajiban telah menjadi cukup pasti dan objek untuk membenarkan 

pengakuan dalam akun-akun. Pengakuan ini dapat tergantung pada transaksi 

pertukaran antara pihak-pihak yang independen, atau pada persyaratan dari suatu 

kinerja kontrak yang dianggap kelihatan cukup pasti. 



Menurut American Accounting Association Committee (AAAC) tahun 

1973-1974 mengenai concepts and standards external reporting, kritersia spesifik 

untuk pengakuan pendapatan adalah : 

1. Diperoleh, dalam suatu 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 kenadalan yang tinggi. 

Komite tersebut mengaitkan prinsip realisasi dengan konsep pengukuran 

yang andal. Prinsip realisasi adalah pernyataan atas tingkat kepastian terhadap 

dampak laba dari suatu kejadian yang dilaporkan sebagai pendapatan. AAAC 

mengidentifikasikan realisasi 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 dimasukan dalam catatan akuntansi 

secara objektif yaitu ketika ketidakpastian telah dikurangi sampai 

tingkat yang dapat diterima.” 

 

Secara umum, pendapatan diakui menggunakan dasar akrual atau dasar 

kejadian penting. 

 

1. Dasar Akrual (accrual bassis) 

Untuk 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. Pendapatan secara umum diakui selama produksi dalam 

situasi-situasi berikut ini : 

1. Pendapatan sewa, bunga, dan komisi diakui ketika diperoleh 

dengan adanya perjanjian atau kontrak sebelumnya yang 

menspesifikasikan peningkatan perlahan-lahan dalam klaim 

terhadap pelanggan. 

2. Seorangan individu atau sekelompok orang yang memberikan jasa 

professional atau jasa serupa dapat menggunakan basis akrual 

dengan lebih baik untuk pengakuan pendapatan, dengan adanya 

fakta bahwa hakikat dari klaim terhadap pelanggan adalah suatu 

fungsi dari proporsi jasa yang diberikan. 

3. Pendapatan atas kontrak jangka panjang diakui berdasarkna 

kemajuan konstruksi atau persentasse penyelesaian dihitung 

sebagai : 

a. Estimasi teknik dari pekerjaan yang dilakukan sampai 

tanggal tersebut dibandingkan dengan total pekerjaan yang 

akan diselesaikan dalam hal kontrak. 

b. Total biaya yang terjadi sampai tanggal tersebut 

dibandingkan dengan total biaya yang diestimasikan untuk 

total proyek di dalam kontrak tersebut. 

4. Pendapatan atas “kontrak biaya plus pembiayaan tetap” (cost plus 

fixed-free contract) lebih baik diakui menggunakan basis akrual. 

5. Perubahan aktiva akibat pertumbuhan menimbulkan pendapatan, 

meskipun suatu transaksi harus terjadi sebelum pendapatan 

didasarkan pada penilaian persediaan komparatif. 

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. 

Adapun jurnal untuk akuntansi pendapatan dengan berbasis akrual : 



- Pada saat diakui pendapatan yang ditandai dengan pemindahan pemilikan 

dari penjual ke pembeli : 

Dr. Piutang    xxxx 

Cr. Penjualan/ Pendapatan  xxxx 

- Pada saat kas diterima 

Dr. Kas    xxxx 

Cr. 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. 

Dengan penggunaan dasar tunai atau dasar atau cash basis yang murni 

(pure basis). Pendapatan dari penjualan barang atau jasa hanya dapat 

diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima. 

Adapun jurnal untuk akuntansi pendapatan dengan berbasis akrual : 

- Pencatatan pada saat pendapatan dan kas diterima  

Dr. Kas     xxxx 

Cr. Penjualan/ Pendapatan   xxxx 

 

 

2.8. Pengakuan Pendapatan Menurut PSAK No.23 Tahun 2010 

Jumlah pendapatan yang timbul karena adanya transaksi dari aktivitas 

perusahaan biasanya ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli 

suatu asset berupa barang dan jasa. IAI melalui PSAK 23 revisi 2010 (2010:8) 

mengungkapkan pengukuran pendapatan yaitu  : 



“Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau 

dapat diterima.” 

Nilai wajar yang dimaksud PSAK 23 (2010:6) adalah : 

“Nilai wajar adalah jumlah dimana suatu asset dapat dipertukarkan 

atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan 

berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.” 

Tujuan dari pernyataan mengenai pendapatan dalam PSAK No.23 Tahun 

2010 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul 

dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu 

 Permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan adalah menentukan saat 

pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat 

ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur secara 

andal. Pernyataan ini mengidentifikasikan keadaan dimana kriteria tersebut akan 

terpenuhi, sehingga pendapatan dapat diakui. Pernyataan ini diterapkan dalam 

akuntansi pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian berikut ini : 

b. Penjualan barang 

Barang meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual 

dan barang yang di beli untuk dijual kembali, seperti barang 

dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan property lain yang 

dimiliki untuk dijual kembali. 

c. Penjualan jasa 

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang telah 

disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama satu 

periode waktu. Jasa tersebut dapat diserahkan dalam satu periode 

atau lebih dari satu periode. Beberapa kontrak untuk penjualan jasa 

secara langsung terkait dengan kontrak kontruksi, misalnya kontrak 

penjualan jasa dari manajer proyek dan arsitek 

d. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, 

royalti dan dividen. 

 Penggunaan aset entitas oleh pihak lain menimbulkan pendapatan 

dalam bentuk : 



1. Bunga yaitu pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas, 

atau jumlah terutang kepada entitas; 

2. Royalty yaitu pembebanan untuk penggunaan aset jangka panjang 

entitas, misalnya paten, merk dagang, hak cipta dan piranti lunak 

komputer; dan  

3. Dividen yaitu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas 

sesuai dengan kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu 

 Menurut PSAK No.23 Tahun 2010 kriteria pengakuan pendapatan ini 

biasanya diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi. Namun, dalam keadaan 

tertentu adalah perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan pendapatan tersebut 

pada komponen-komponen yang dapat diidentifikasikan secara terpisah dari 

transaksi tersebut. Misalnya, jika harga penjualan dari suatu produk termasuk 

jumlah yang dapat diidentifikasikan untuk jasa lanjutan, maka jumlah tersebut 

ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode dimana jasa tersebut 

ditunaikan Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih 

transaksi bersama-sama jika transaksi tersebut terkait sedemikian rupa sehingga 

pengaruh komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat pada rangkaian 

transaksi tersebut secara keseluruhan. Misalnya, entitas dapat menjual barang dan 

pada saat yang sama, menyetujui perjanjian yang terpisan untuk membeli kembali 

barang tersebut di kemudian hari, sehingga meniadakan pengaruh yang 

sesungguhnya dari transaksi tersebut, maka dalam hal ini kedua transaksi tersebut 

diberlakukan bersamaan. Pendapatan dari setiap peristiwa ekonomi yang terjadi 

harus diakui bila memenuhi kondisi sebagai berikut : 

1. Penjualan Barang 

Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut 

dipenuhi : 

a. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan 

barang secara signifikan kepada pembeli; 

b. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya 

terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan 

pengendalian efektif atas barang yang dijual; 



c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal; 

d. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan 

transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut; dan 

e. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi 

penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. 

2. Penjuala Jasa 

Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi 

dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus 

diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada 

tanggal neraca. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal jika 

seluruh kondisi berikut ini dipenuhi : 

a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; 

b. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan 

transaksi tersebut dapat diperoleh entitas; 

c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat 

diukur dengan andal; dan 

d. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan 

transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. 

 

3. Bunga, Royalti, dan Dividen 

Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain 

yang menghasilkan bunga, royalty, dan dividen 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. 

Tingkat penyelesaian suatu transaksi dapat ditentukan dengan berbagai 

metode yang dapat mengukur andal jasa yang diberikan, bergantung pada sifat 



transaksi. Metode tersebut meliputi, survei pekerjaan yang telah dilaksanakan, 

jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang 

harus dilakukan, serta proporsi biaya yang terjadi hingga tanggal tertentu dibagi 

estimasi total biaya transaksi tersebut.  

 


