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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pendapatan

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas

perusahaan dalam suatu periode. Pendapatan merupakan hal yang penting karena

pendapatan adalah objek atas aktivitas perusahaan. Pendapatan memilki

pengertian yang bermacam-macam tergantung dari sisi mana untuk meninjau

pengertian pendapatan tersebut. Pendapatan timbul dari peristiwa ekonomi antara

lain penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak

lain yang menghasilkan bunga, royalti dan deviden.

2.1.1 Pengertian Pendapatan

Pengertian pendapatan terdapat penafsiran yang berbeda-beda bagi pihak-

pihak yang berkompeten disebabkan karena latar belakang disiplin yang berbeda

dengan penyusunan konsep pendapatan bagi pihak tertentu.

1. Menurut PSAK No.23 Tahun 2012, menyatakan bahwa:

“Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat
ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama
suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan
kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam
modal”.

2. Menurut Kieso, Warfield dan Weygandt (2011;955) menyatakan

bahwa:

“Definition of revenue is as follows: gross inflow of economics
benefits during the period arising in the ordinary activities of an
entity when those inflow result in increases in equity, other than
increases relating to contributions from equity participants”.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus
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.
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3. Menurut Stice, James D, Earl K.Stice, K.Fred Skousen (2009;493)

menyatakan bahwa:

“Pendapatan adalah arus kas 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 utama atau operasi sentral
yang berkelanjutan dari entitas tersebut”.

4. Menurut Baridwan (2001;30) menyatakan bahwa:

“Pendapatan adalah aliran masuk harta-harta (aktiva) yang

timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh

suatu unit usaha selama suatu periode tertentu”.

5. Menurut Santoso, Iman (2009;340) menyatakan bahwa:

“Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas
perusahaan yang biasa (normal activity) dan dikenal dengan
sebutan yang berbeda, misalnya: penjualan (sales), peghasilan
jasa (fees revenues), pendapatan bunga (interest revenue),
pendapatan dividen (dividend revenue), pendapatan royalti
(royalties revenue), dan pendapatan sewa (rent revenue)”.

2.1.2 Konsep Pendapatan

Dua konsep yang sangat erat berhubungan dengan masalah proses

pendapatan yaitu:

1. Proses pembentukan pendapatan (Earnings 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 tersebuut 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. Jadi, pendapatan
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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

Menurut Kusnadi (2000:19) pendapatan dapat diklasifikasikan

berdasarkan sumbernya, yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang

digunakan perusahaan untuk menyiapkan dan mengontrol anggaran, mengontrol

pengumpulan pendapatan, menyiapkan laporan keuangan. Sumber penghasilan

suatu perusahaan menjadi dua bagian yaitu:

a. Pendapatan operasional (Operating Revenue)

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan

barang dagangan, produk atau jasa dalam satu periode tertentu dalam rangka

kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan

langsung dengan usaha yang (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 adalah pendapatan yang bersumber dari penjualan. Penjualan ini

berupa penjualan barang dan penjualan jasa yang menjadi objek maupun sasaran

utama dari usaha pokok perusahaan. Penjualan 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 membutuhkan.
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2. Penjualan bersih yaitu jumlah yang dibebankan kepada kepada

pembeli karena penjualan barang dan jasa, baik secara kredit

maupun tunai dilaporkan sebgai penjualan bruto. Penjualan retur

dan pengurangan harga serta potongan penjualan dilaporkan

sebagai pengurangan terhadap penjualan bruto yang menghasilkan

penjualan bersih.

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.

b. Pendapatan non operasional (other revenue)

Pendapatan non opersional merupakan pendapatan yang diperoleh

perusahaan yang sumbernya bukan berasal dari pendapatan utama perusahaan

tersebut dan diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Ciri-ciri dari

pendapatan non opersional yaitu dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber

ekonomi perusahaan oleh pihak lain, seperti pendapatan bunga,

sewa, royalti.

2. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva diluar barang

dagangan atau hasil produksi, seperti penjualan surat-surat

berharga, penjualan aktiva tak berwujud.

2.2 Pengakuan Pendapatan

Jumlah pendapatan yang timbul karena adanya transaksi dari aktivitas

perusahaan biasanya ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli

suatu aset berupa barang atau jasa. IAI melalui PSAK No.23 Tahun 2012

mengungkapkan pengukuran pendapatan yaitu:
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“Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau

dapat diterima.”

Nilai wajar yang dimaksud PSAK 23 Tahun 2012 (23:02) adalah:

“Nilai wajar adalah jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan

atau suatu liabiltas diselesaikan antara pihak yang memahami dan

berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar”

Tujuan dari pernyataan mengenai pendapatan dalam PSAK No.23 Tahun

2012 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul

dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu.

Menurut PSAK No.23 Tahun 2012 kriteria pengakuan pendapatan

biasanya diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi. Kriteria tersebut dapat

diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal supaya mencerminkan

substansi dari transaksi tersebut, sebaliknya jika kriteria pengakuan diterapkan

pada dua atau lebih transaksi bersama-sama bila transaksi tersebut terikat

sedemikian rupa sehingga pengaruh komersilnya 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.

e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi

penjualan dapat diukur dengan andal.
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Pendapatan tidak diakui bila perusahaan tersebut menahan risiko

signifikan dari kepemilikan, antara lain:

1. Jika perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan

suatu hal yang tidak memuaskan sebagaimana lazimnya.

2. Jika penerimaan pendapatan dari suatu penjualan bergantung pada

pendapatan pembeli yang  bersumber dari penjualan barang yang

bersangkutan.

3. Jika pengiriman barang bergantung pada instalasinya, dan instalasi

tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum

diselesaikan oleh perusahaan.

4. Jika pembeli berhak membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang

ditentukan dalam kontrak dan perusahaan tidak dapat memastikan

apakah akan terjadi retur.

Pendapatan dapat diakui hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi

sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada perusahaan. 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. Hasil

suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini

dipenuhi:

a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.

b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi

tersebut akan diperoleh perusahaan.

c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat

diukur dengan andal.
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d. Biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi

tersebut dapat diukur dengan andal.

3. Penggunaan aset perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan

bunga, royalti, dan deviden 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.

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 pelaksanaanya dapat dipaksakan

dengan hukum berkenan dengan jasa yang diberikan dan diterima

pihak-pihak tersebut.

b. Imbalan yang harus dipertukarkan.

c. Cara dan persyaratan penyelesaian.

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 teretentu dibagi

estimasi total biaya transaksi tersebut.

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan

paragraf 82, menjelaskan pengertian pengakuan adalah sebagai berikut:

“Pengakuan (recognition) adalah proses pencatatan dan pelaporan
suatu pos keuangan di dalam laporan keuangan. Pengakuan
(recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang
memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan. Pos yang memenuhi
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definisi suatu unsur harus diakui jika ada kemungkinan bahwa
manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir
dari dan atau kedalam perusahaan, dan pos tersebut mempunyai nilai
atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Menurut SFAC (Statement of Financial Accounting Concept) No.5 yang di

kemukakan oleh Dyekman (2000;237), ada empat kriteria yang harus dipenuhi

sebelum suatu item dapat diakui yaitu:

a. Definisi

Item adalah pernyataan harus memenuhi definisi dalam dalam unsur

laporan keuangan, yaitu: aktiva, kewajiban, pendapatan, beban,

keuntungan, dan kerugian.

b. Dapat diukur

Item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara

andal, yaitu karakteristik, sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasikan

dan diukur. Contohnya: biaya historis, biaya sekarang, nilai pasar, nilai

bersih yang dapat direalisasikan, dan nilai sekarang.

c. Relevansi

Informasi mengenai item tersebut memapu membuat suatu perbedaan

dalam pengambilan keputusan.

d. Realibilitas

Informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar dapat

diuji dan netral.

Pendapatan dan keuntungan umumnya diakui apabila:

1. Pendapatan dan keuntungan tersebut telah direalisasikan.

2. Pendapatan dan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena sebagian

besar dari proses untuk menghasilkan laba telah selesai.

Kedua kriteria diatas biasanya dipenuhi pada titik penjualan (point of

sale), yang seringkali terjadi ketika barang diantar atau ketika

pelayanan diberikan kepada pelanggan.
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2.3 Prinsip Pengakuan Pendapatan

Menurut PSAK No. 23 Tahun 2012 (23:2) pendapatan hanya meliputi

arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh

entitas untuk entitas itu sendiri. Jumlah yang ditagih untuk kepentingan pihak

ketiga, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan, bukan merupakan

manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas dan tidak mengakibatkan kenaikan

ekuitas. Oleh karena itu,hal tersebut dikeluarkan dari pendapatan. Hal yang sama

berlaku dalam hubungan keagenan arus masuk bruto manfaat ekonomi mencakup

jumlah yang ditagih untuk kepentingan prinsipal dan tidak mengakibatkan

kenaikan ekuitas entitas. Jumlah yang ditagih untuk kepentingan prinsipal dan

tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas. Jumlah yang ditagih atas nama

prinsipal bukan merupakan pendapatan. Sebaliknya, pendapatan adalah jumlah

kondisi yang diterima.

Menurut Suwardjono (2010:362), pengakuan pendapatan tidak boleh

menyimpang dari landasan konseptual. Oleh karena itu, secara konseptual

pendapatan hanya dapat diakui jika memenuhi kualitas keterukuran

(measurability) dan keterandalan (reliability). Kualitas tersebut harus

dioperasionalkan dalam bentuk kriteria pengakuan pendapatan (recognition

criteria). Sebagai produk perusahaan, kriteria keterukuran berkaitan dengan

masalah berapa jumlah rupiah produk tersebut dan kriteria keterandalan berkaitan

dengan masalah apakah jumlah tersebut objektif serta dapat diuji kebenarannya.

Kedua kriteria harus dipenuhi untuk pengakuan pendapatan.

Menurut Suwardjono (2010 : 368), pendapatan baru dapat diakui kalau

dipenuhi syarat-syarat berikut :

1. Keterukuran nilai aset (measurability of asset value)

2. Adanya suatu transaksi (existence of a transaction)

3. Proses penghimpunan secara substansial telah selesai (substansial

completion of the earning process).

Menurut Sofyan Syafri (2008 : 242) bahwa, suatu penghasilan akan diakui

sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utamanya yang perlu untuk

menciptakan dan menjual barang dan jasa itu telah selesai.
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Waktu yang dimaksud disini ada empat alternatif, yaitu:

1. Selama produksi.

2. Pada saat produksi selesai.

3. Pada saat penjualan.

4. Pada saat penagihan kas.

Keempat alternatif ini menurut Sofyan Syafri sama-sama dipakai dalam

pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan selama proses produksi

berlangsung diterapkan pada proyek pembangunan jangka panjang. Pada saat

selesainya produksi dapat diterapkan pada kegiatan pertanian atau pertambangan,

pada saat penjualan dipakai untuk barang perdagangan, pada saat penagihan

diterapkan pada metode penjualan angsuran.

2.4 Pedoman untuk Pengakuan Pendapatan

Menurut PSAK No.23 Tahun 2012 (23:4) Pendapatan diakui hanya jika

kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan

mengalir ke entitas. Dalam beberapa kasus, kemungkinan hal tersebut sangat kecil

sampai imbalan diterima atau faktor ketidakpastian dihilangkan. Jika

ketidakpastian timbul dari kolektibilitas jumlah tertentu yang telah termasuk

dalam pendapatan, maka jumlah yang tidak tertagih atau jumlah pemulihan yang

kemungkinannya tidak besar lagi diakui sebagai beban bukan sebagai penyesuaian

terhadap jumlah pendapatan yang diakui semula.

Menurut Kieso (2011;515), menetapkan bahwa pendapatan diakui pada

saat (1) direalisasi atau dapat direalisasi dan (2) dihasilkan. Oleh karena itu,

pengakuan pendapatan yang tepat meliputi tiga hal:

a. Pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atau

klaim kas (piutang).

b. Pendapatan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima dalam

pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kas atau klaim atau kas

dengan jumlah yang diketahui.

c. Pendapatan dihasilkan (earned) apabila entitas bersangkutan pada

hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusya dilakukan untuk
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mendapat hak atas manfaat yang dimilki oleh pendapatan itu yakni

apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah

selesai.

Empat transaksi pendapatan telah diakui sesuai dengan prinsip ini:

1. Perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk diakui pada

tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal

kepada pelanggan.

2. Perusahaan mengakui pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika

jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih.

3. Perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk

menggunakan aktiva perusahaan, seperti bunga, sewa, dan royalti,

diakui sesuai dengan berlalunya waktu atau ketika aktiva itu

digunakan.

4. Perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk

diakui pada tanggal penjualan.
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Tabel 2.1

Pengakuan pendapatan Diklasifikasikan Menurut Sifat Transaksi

Jenis

Transaksi

Penjualan

produk dari

persediaan

Pemberian

Jasa

Memperbolehkan

penggunaan

aktiva

Penjualan

aktiva

selain

persediaan

Uraian

pendapatan

Pendapatan

dari penjualan

Pendapatan

dari fee

atau jasa

Pendpatan dari

bunga, sewa dan

royalti

Keuntungan

atau

kerugian

atas

disposisi

Waktu

pengakuan

pendapatan

Tanggal

penjualan

(tanggal

penyerahan)

Jasa sudah

dilaksanaka

n dan dapat

ditagih

Dengan

berlalunya

waktu atau

ketika aktiva

digunakan

Tanggal

penjualan

atau

pertukaran

(trade in)

Sumber : Kieso (2011;516)
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2.5 Penentuan Waktu dari Pengakuan Pendapatan

Menurut PSAK  No. 23 Tahun 2012 (23:04) Jika entitas hanya menahan

risiko tidak signifikan atas kepemilikan, maka transaksi tersebut adalah penjualan

dan dapat diakui. Misalnya, penjual mungkin menahan hak milik atas barang

semata-mata untuk melindungi kolektibilitas jumlah yang jatuh tempo. Dalam hal

seperti itu, jika entitas telah memindahhkan risiko dan manfaat kepemilikkan

secara signifikan, maka transaksi tersebut adalah penjualan dan pendapatan

diakui. Contoh lain entitas yang menahan risiko yang tidak signifikan dari

kepemilikan adalah dalam penjualan eceran dengan syarat dapat dikembalikan

jika pelanggan tidak puas. Pendapatan dalam hal ini diakui pada waktu penjulan

dilakukan jika penjual dapat mengestimasi secara andal retur yang akan terjadi

dan mengakui liabilitas untuk retur berdasarkan pengalaman sebelumnya dan

faktor lain yang relevan.

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. Dengan adanya

kesulitan dalam mengalokasikan pendapatan dan laba ke tahapan yang berbeda

dari siklus operasi, akuntan menggunakan prinsip realisasi untuk memilih

“kejadian penting” dalam siklus tersebut untuk penentuan waktu pendapatan dan

pengakuan laba. Kejadian penting tersebut dipilih untuk mengindikasikan kapan

perubahan tertentu dalam aktiva dan kewajiban dapat dipertanggungjawabkan

secara memadai. Definisi awal dari prinsip realisasi (realization) adalah:

“Arti penting dari realisasi adalah bahwa 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. Sebgaimana oleh American

Accounting Association Comittee tahun 1973-1974 mengenai Concept and

Standards External Reporting, kriteria pengakuan pendapatan dan laba adalah:
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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 serupa.

5. Terpisah dari modal.

6. Dalam bentuk aktiva yang likuid.

7. Baik dampak kotor maupun bersihnya atas pemegang saham harus

dapat diestimasi 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.

Laba eksplisit bagi komite tersebut mendefinisikan realisasi (realization) sebagai

berikut:

“Laba harus selalu ada sebelum pertanyaan menegnai realisasi dapat
muncul. Realisasi bukanlah penentu dalam konsep lsbs; prinsip
realisasi hanyalah berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan
kapan kejadian yang tidak demikian akan dianggap sebagai berada
dalam konsep laba, dapat dimasukan dalam catatan akuntansi secara
objektif, yaitu ketika ketidakpastiaan telah dikurangi sampai tingkat
yang dapat diterima”.

Menurut Belkaoui Ahmed Riahi (2006;281), secara umum pendapatan

diakui atas dasar:

1. Dasar akrual (Accrual Basis)

Pengakuan pendapatan dapat mengimplikasikan bahwa pendapatan

sebaiknya dilaporkan selama produksi (dalam kasus dimana laba dapat

dihitung secara proporsional terhadap pekerjaan yang diselesaikan atau

jasa yang dilakukan), pada akhir produksi, pada saat penjualan produk,

atau pada saaat penagihan penjualan. Pendapatan secara umum diakui

selama produksi dalam situasi-situasi berikut:

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

dengan adanya perjanjian atau kontrak sebelumnya yang
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menspesifikasikan peningkatan perlahan-lahan dalam klaim

terhadap pelanggan.

b. Seorang individu atau sekelompok orang yang memberikan jasa

profesional atau jas aserupa dapat menggunakan basis akrial

dengan lebih baik untuk pengakuan pendapatan, dengan adanya

fakta bahwa hakikat dari klaim terhadap pelanggan adalah suatu

fungsi dari proporsi jasa yang diberikan.

c. Pendapatan ataas jas akontrak jangka panjang diakui berdasarkan

kemajuan kontruksi atau “presentase penyelesaian’ (percentage of

completion). Persentase penyelesaian dihitung sebagai:

1. Estimasi teknik dari pekerjaan yang dilakukan sampai tanggal

tersebut dibandingkan dengan total pekerjaan yang akan

diselesaikan dalam hal kontrak.

2. Total biaya yang terjadi sampai tanggal tersebut dibandingkan

dengan total biaya yang diestimasikan untuk total proyek di

dalam hal kontrak.

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

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

e. Perubahan aktiva akibat pertumbuhan menimbulkan pendpatan.

Meskipun suatu transaksi harus terjadi sebelum pendapatan diakui

dalam contoh-contoh ini, pertumbuhan pendapatan didasarkan

pada penilaian persediaan komparatif.

Jadi dalam transaksi penjualan atau penyerahan barang atau 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 pemindahan

kepemilikan dari penjual ke pembeli:

Dr. Piutang xxxxx

Cr. Penjualan/Pendapatan xxxxx
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 Pada saat kas diterima:

Dr. Kas xxxxx

Cr. Piutang xxxxx

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

Pengakuan pendapatan dipicu oleh kejadian penting dalam siklus

operasi. Kejadian tersebut berupa:

a. Waktu penjualan

b. Penyelesaian produksi

c. 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 cash basis yang murni,

pendapatan dari penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan

pada saat tagihan langganan diterima.

Jurnal :

 Pencatatan pada saat pendapatan dan kas diterima

Dr. Kas xxxxx

Cr. Penjualan/Pendapatan xxxxx

2.6 Metode Pengakuan Pendapatan

2.6.1 Pengakuan Pendapatan pada Saat Penjualan

Menurut FASB dalam concepts statement No.5, kedua syarat untuk

mengakui pendapatan (direalisasi atau dapat direalisasi dan dihasilkan) biasanya

terpenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan

kepada pelanggan. Pendapatan dari aktivitas pabrikasi serta penjualan umumnya

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

tetapi, terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaanya, yaitu:

2.6.1.1 Penjualan dengan Perjanjian Beli Kembali

Menurut FASB mengambil langkah-langkah untuk membatasi pengakuan

pendapatan dalam praktik ini. Jika terdapat perjanjian beli kembali dengan harga
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tertentu dan harga ini dapat menutup semua biaya persediaan ditambah biaya

kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban yang terkait itu tetap

ada dalam pembukuan penjual. Dengan kata lain, tidak terjadi penjualan.

2.6.1.2 Penjualan dengan Hak Retur

Terdapat tiga metode pengakuan pendapatan alternatif apabila penjual

menanggung risiko kepemilikan yang berkepanjangan karena pengembalian

produk, yaitu tidak mencatat penjualan sampai seluruh hak retur habis masa

berlakunya, mencatat penjualan tetapi mengurangi penjualan dengan dengan

estimasi retur dimasa depan, dan mencatat penjualan serta memperhitungkan retur

pada saat terjadi. FASB menyimpulkan bahwa jika suatu perusahaan menjual

produknya tetapi memberikan pembeli hak untuk mengembalikan produk itu,

maka pendapatan dari transaksi penjulan ini akan diakui pada saat penjualan.

2.7 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 aset yang dijual atau periode pelaksanaan

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

pendapatan sebelum penyerahan adalah akuntansi kontrak kontruksi jangka

panjang yang memiliki dua metode akuntansi, yaitu:

1. Metode Persentase Penyelesaian

Menurut Stice, James D, Earl K.Stice, K.Fred Skousen (2009;511)

metode persentase penyelesaian adalah:

“Metode persentase penyelesaian adalah metode akuntansi untuk

kontrak kontruksi jangka panjang yang mengakui pendapatan dan beban

terkait sebelum penyerahan barang”

Dalam mengukur persentase penyelesaian terdapat metode-metode yang

dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Ukuran input
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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 persentase

penyelesain kontrak kontruksi jangka panjang menggunakan rasio biaya

aktual yang terjadi hingga tanggal estimasi total biaya.”

2. Metode upaya yang dikeluarkan

“Metode upaya yang dikeluarkan adalah metode penentuan persentase

penyelesaian kontrak jangka panjang menggunakan estimasi kerja atau

jasa yang suudah diberikan. Estimasi bisa berdasrkan jumlah jam

kerja, jumlah upah pekerja, atau estimasi dari ahli lainnya.”

b. Ukuran output

Ukuran proses menghasillkan (earning Process) dalam akuntansi

persentase penyelesaian berdasarkan jumlah unit yang diproduksi,

pencapaian tahapan kontrak, atau pertambahan nilai.

Secara serupa dengan metode persentase penyelesaian, terdapat metode

kinerja proporsional (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”.

Metode ini digunakan untuk mencerminkan pendapatan yang diperoleh

untuk kontrak jasa ketika banyak tindakan jasa akan dilaksanakan sebelum

kontrak tersebut dianggap selesai.

2. Metode Kontrak Selesai

Menurut Stice, James D, Earl K.Stice, K.Fred Skousen (2009;510)

metode kontrak selesai adalah :



23

“Metode kontrak selesai  adalah metode akuntansi yang mengakui

pendapatan dan beban dari kontrak kontruksi jangka panjang hanya ketika

kontrak tersebut selesai”.

Menurut Kieso (2008:251), metode kontrak selesai adalah :

“Pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak

diselesaikan. Biaya kontruksi diakumuasi dalam suatu akun persediaan

(kontruksi dalam proses), dan termin diakumulasi dalam akun kontra

persediaan (tagihan atas kontruksi dalam proses).”

2.7.1 Pengakuan Pendapatan Setelah Penyerahan Barang atau Pelaksanaan

Jasa

Menurut Stice, James D, Earl K.Stice, K.Fred Skousen (2009;526)

metode pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang atau pelaksanaan jasa

ada empat yaitu:

1. Akrual Penuh

Metode akrual penuh adalah suatu metode akuntansi yang mengakui

penerimaan dan pendapatan diterima dimuka sebelum suatu kontrak

diselesaikan.

2. Penjualan Cicilan

Metode penjualan cicilan adalah suatu metode pengakuan pendapatan

yang mengakui pendapatan dan beban-beban terkait ketika kas diterima.

3. Pemulihan Biaya

Metode pemulihan biaya adalah metode pengakuan pendapatan yang

mengharuskan pemulihan total biaya (investasi) sebelum pengakuan

pendapatan.

4. Kas

Metode kas adalah metode akuntansi saat seluruh biaya di catat sebagai

beban saat terjadinya dan pendapatan diakui ketika tertagih.
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Tabel 2.2

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 jasa.

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 diestimasikan.

3. Pemulihan biaya Pada saat

pembayaran kas,

tetapi hanya setelah

semua biaya

dipulihkan

Ditangguhkan guna

dikaitkan dengan total

kas yang diterima.

4. Kas Pada saat

pembayaran kas.

Dibukukan sebagian

beban pada saat

terjadinya.

Sumber : Stice (2009;526)
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Menurut Kieso (2011:545) dalam pengakuan pendapatan setelah

penyerahan, terdapat metode simpanan (deposit method). Menurut 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.

Sedangkan menurut Soemarsono (2003;275), menyatakan bahwa ada

empat kejadian yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan saat pengakuan

pendapatan, yaitu:

1. Pada saat dilakukannya penjualan, pendapatan biasanya diakui pada saat

barang diserahkan kepada pembeli. Pada saat ini dikirimkan faktur

tagihannya. Tetapi, apabila antara penyerahan barang oleh penjual dengan

penerimaan barang oleh pembeli terdapat tenggang waktu, maka

pendapatan dapat diakui pada saat penjual menyerahkan barangnya kepada

perusahaan pengangkutan

2. Pada saat pembayaran telah diterima, pendapatan dapat pula baru diakui

pada saat pembayaran atas penjualan diterima. Contoh cara ini adalah

pengukan pendapatan yang dilakukan oleh dokter, pengacara, dan

perusahaan-perusahaan lain dimana jasa-jasa profesional merupakan

sumber pendapatannya. Secara teoritis cara ini kurang dpaat diterima.

3. Pada saat tahap produksi diselesaikan, pada perusahaan-perusahaan yang

bergerak dalam bidang konstruksi, pekerjaan yang harus diselesaikan

dapat berlangsung sampai tiga atau empat tahun atau lebih. Dalam

keadaan demikian pendapatan dapat diakui dengan menggunakan metode
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persentase penyelesaian kontrak atau kontrak selesai. Dan apabila

pendapatan diakui pada akhir penyelesaian pekerjaan sekaligus akan

mengakibatkan laba atau rugi menjadi sangat berfluktuasi.

4. Pada saat selesainya produksi, untuk barang yang nilai pasarnya sudah

tertentu dan pemasarannya terjamin atau untuk barang yang sudah

dipastikan akan terjual dengan harga tertentu berdasarkan kontrak

penjualan, pendapatan dapat diakui pada saat selesainya produksi.


