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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Pada masa sekarang ini perekonomian di Indonesia mengalami kemajuan

yang sangat pesat. Perusahaan berupaya meningkatkan produktivitas usahanya,

serta dapat memberikan kontribusi yang lebih baik demi tercapainya tujuan

pembangunan nasional. Dalam melaksanakan bisnisnya perusahaan memiliki

tujuan tertentu. Tujuan utama dari bisnis tersebut yaitu mendapatkan laba

maksimum, agar tujuan bisnis dapat tercapai perusahaan memerlukan strategi dan

kebijakan dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien sehingga dapat

mempertahankan kelangsungan hidup bahkan mengembangkan usahanya.

Perusahaan-perusahaan dewasa ini memiliki banyak kompetitor maka

hendaknya setiap perusahaan berupaya meningkatkan profitabilitas dan kinerja

perusahaan serta diperlukan adanya pengelolaan manajemen yang baik sehingga

mampu menghadapi persaingan. Pihak manajemen mempunyai tanggung jawab

yang besar terhadap penyusunan laporan keuangan, karena menyangkut informasi

yang akan digunakan oleh pihak yang terkait untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan

kinerja keuangan suatu entitas. 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 laporan

keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang

menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga

menghasilkan suatu laba atau rugi bersih.

Pendapatan sebagai salah satu elemen dari laporan laba rugi belum

mempunyai pengertian yang seragam. Hal ini disebabkan karena pendapatan

biasanya dibahas dalam hubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian

serta pengungkapan pendapatan itu sendiri. Salah satu permasalahan dalam

penerapan akuntansi pendapatan yaitu pada saat mengakui pendapatan. Proses
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pengakuan pendapatan harus dilakukan secara akurat untuk menghindari

kesalahan pemakai laporan keuangan dalam memprediksi kemampuan perusahaan

dan menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu

pengakuan pendapatan telah diatur dalam PSAK No. 23 Tahun 2010.

PT. INJOYNESIA adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang

industri pakaian jadi. COSMIC CLOTHES adalah produk utama dari PT.

INJOYNESIA yang disegmentasikan untuk kelas menengah dengan kisaran harga

dari Rp90.000,00 sampai Rp500.000,00. INFAMOUS juga merupakan produk

dari PT. INJOYNESIA yang ditujukan untuk segmen kelas atas karena kisaran

harganya lebih tinggi yaitu Rp150.000,00 sampai Rp800.000,00. Tujuan utama

didirikan produk ini adalah untuk dapat melakukan distribusi pakaian jadi secara

merata khususnya di wilayah Indonesia.

COSMIC CLOTHES tidak hanya memproduksi kaos, tetapi juga kemeja,

jaket, sweater, ikat pinggang, topi, jins, sandal, dan aneka produk lainnya. PT.

INJOYNESIA kini memiliki 300-400 agen penjualan, yang tersebar mulai dari di

Jawa, Sumatera, Papua, hingga mancanegara seperti Brunei, Australia, Malaysia

dan Jerman. Selain di jual di toko-toko sendiri seperti di Bandung, Surabaya,

Serang, Bogor dan Bali melalui konsinyasi, para agen ini juga meluaskan jaringan

ke distro-distro besar seperti Globe Jakarta dan Chambers Makassar.

Penyajian laporan keuangan COSMIC CLOTHES sebagian telah sesuai

dengan Pernyataan Standar Laporan Keuangan. Perhitungan hasil usaha

menggunakan cash basis yaitu pendapatan diakui saat periode terjadinya transaksi

atau pada saat realisasi penyerahan hak atas barang kepada pelanggan. Dalam

laporan laba rugi COSMIC CLOTHES menunjukan pendapatan mengalami

kenaikan dalam setiap tahunnya. Pendapatan utama COSMIC CLOTHES

diperoleh dari hasil penjualan barang yang telah tersedia.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan yang diterapkan oleh PT.

INJOYNESIA terdapat beberapa kelemahan dalam perusahaan yaitu: (a)

Penerapan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan PT.

INJOYNESIA belum sesuai secara menyeluruh dengan PSAK No. 23, sehingga

menyebabkan penyajian informasi laporan laba-rugi yang tidak akurat; (b)
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Pendapatan yang berasal dari penjualan hanya dicatat pada saat transaksi

berlangsung dan tidak menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode

dengan dasar garis lurus sesuai dengan lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan

barang atau jasa untuk mengakui 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 Pengakuan Pendapatan Menurut PSAK No.23

Pada Perusahaan PT INJOYNESIA“.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan judul tersebut diatas, maka

penulis dapat mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Metode apa yang digunakan oleh PT INJOYNESIA dalam pengakuan

pendapatan?

2. Bagaimana pencatatan pengakuan pendapatan operasional pada PT

INJOYNESIA?

3. Apakah penerapan pengakuan pendapatan yang digunakan oleh

perusahaan PT INJOYNESIA telah sesuai dengan PSAK No.23?

1.3 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan dari kerja praktik pada perusahaan PT INJOYNESIA adalah:

1. Untuk mengetahui metode apa yang digunakan oleh PT INJOYNESIA

dalam pengakuan pendapatan

2. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan pengakuan pendapatan pada

perusahaan PT INJOYNESIA

3. Untuk mengetahui kesesuaian PSAK No.23 pada pengakuan

pendapatan yang diterapkan pada perusahaan PT INJOYNESIA
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1.4 Kegunaan Kerja Praktik

1. Penulis

Mendukung pemahaman dan pengetahuan penulis khususnya

tentang penerapan akuntansi pengakuan pendapatan pada

perusahaan serta sarana untuk mengaplikasikan konsep dan teori

yang diperoleh dimasa perkuliahan dengan penerapannya pada

kondisi nyata dalam perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Penulis mengharapkan kegunaan penelitian ini dapat memberikan

masukkan terkait sejauh mana penggunaan penerapan metode

pengakuaan pendapatan dengan penerapan pengakuan pendapatan

berdasarkan PSAK No.23 yang diterapkan oleh perusahaan PT

INJOYNESIA sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan

keputusan.

3. Bagi pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan

pengetahuan untuk menambah wawasan dan menjadi sumber

referensi bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis melakukan kerja praktik untuk

memperoleh data dan informasi dari perusahaan PT INJOYNESIA yang berlokasi

di Jalan Trunojoyo No. 23 selama 1-4 bulan pada bulan AGUSTUS 2015.


