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ABSTRAK 

 

 

EVALUASI PENERAPAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN 

PADA PT MARISKA DI BANDAR LAMPUNG 

 

 

OLEH 

 

 

ANGGA YOESTIESIA 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan metode 

pengakuan pendapatan terhadap laba dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk 

badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, terdapat metode tersendiri 

yang berbeda dari jenis badan uasaha lainnya, khususnya pada metode pengakuan 

pendapatannya. Karena jangka waktu penyelesaian proyek lebih dari satu periode 

akuntansi, badan usaha kontraktor tidak harus mengakui pendapatannya pada saat 

pendapatan tersebut telah terbentuk atau terealisasikan. Apabila pendapatan tetap 

diakui berdasarkan nilai kontrak dalam periode pada saat proyek tersebut selesai, 

maka akan terjadi ketidakseimbangan antara volume pendapatan dan volume 

kegiatan produksi pada setiap periode akuntansi. Dengan demikian permasalahan 

yang akan dibahas adalah ”Apakah PT Mariska telah melakukan metode 

pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK No.34 dan telah mampu menyajikan 

laporan laba rugi perusahaan secara wajar”. 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa PT Mariska telah melakukan 

kesalahan pencatatan pendapatannya. Hal ini mengakibatkan nilai laba kotor yang 

dilaporkan pada tahun 2005 mengalami overstated sebesar Rp.297.670.000,00. 

Jumlah ini merupakan selisih antara total pendapatan yang diakui PT Mariska 

selama tahun 2005 sebesar Rp.1.265.097.500,00 dikurangi dengan total 

pendapatan yang seharusnya diakui PT Mariska sebesar Rp.967.425.500,00. 

Jadi secara umum metode pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh PT 

Mariska selama ini, yaitu metode persentase penyelesaian fisik, tidak sesuai 

dengan PSAK No.34 dan belum mampu menunjukan kondisi laba perusahaan 

secara wajar. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilaksanakan suatu negara dalam 

mencapai keseimbangan dan keserasian di berbagai bidang, baik fisik maupun 

non fisik. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang saat ini sedang giat-

giatnya melaksanakn pembangunan di segala bidang, baik sarana pendukung 

maupun rehabilitasi fasilitas pendukung lainnya, guna tercapainya masyarakat adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, khususnya di bidang fisik pemerintah maupun pihak swasta telah 

melaksanakan beberapa proyek pembangunan fisik. Proyek tersebut antara lain 

berupa pembangunan berbagai gedung perkantoran, perumahan, sarana 

perhubungan, sarana penerangan, dan sarana telekomunikasi. 

 

Pada umumnya proyek pembangunan tersebut merupakan proyek kerjasama yang 

dikerjai oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontruksi. Dengan melihat 

perkembangan pembangunan di negara kita yang begitu pesat, maka persaingan 

antar perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontruksi sangat kompetitif. Hal ini 

terjadi karena setiap perusahaan bersaing dengan menunjukan kemampuan yang 

dimiliki perusahaan untuk memenangkan tender proyek yang ada. 



Apabila perusahaan dapat memenangkan tender dari suatu proyek tertentu, maka 

perusahaan tersebut akan memperoleh kesempatan untuk dapat menunjukan 

prestasi kerja yang dimiliki, serta kesempatan memperoleh laba. Salah satu ukuran 

yang seringkali digunakan untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan adalah 

laba yang diperoleh perusahaan. Untuk memperoleh laba yang maksimal, maka 

perusahaan harus dapat menjalankan perusahaannya secara efisien. Beberapa 

syarat untuk memperoleh efisien tersebut adalah diselenggarakannya akuntansi 

dengan baik, digunakannya metode yang relevan dalam menetapkan laba untuk 

mengakui pendapatan yang menjadi hak perusahaan, serta biaya-biaya yang 

dikeluarkan. 

 

Untuk melihat hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan, maka perlu disajikan 

laporan perhitungan rugi laba. Laporan rugi laba merupakan salah satu alat yang 

memberikan informasi penting yang dapat digunakan untuk melihat prestasi kerja 

perusahaan selam satu periode akuntansi. Oleh karena itu, dalam menentukan 

pendapatan dan biaya mana yang harus dimasukkan serta dilaporkan dalam satu 

periode akuntansi harus diperhatikan. Jika pengakuan pendapatan dan 

pembebanan biaya dalam periode akuntansi yang bersangkutan tidak tepat, maka 

kan mengakibatkan kesalahan laporan rugi laba yang dibuat. Dengan demikian 

dapat dibayangkan akibatnya apabila pimpinan perusahaan, investor, dan pihak 

yang berkepentingan lainnya mengambil keputusan serta mendasarkan 

aktifitasnya berdasarkan laporan keuangan yang pengakuan pendapatan dan 

pembebannan biayanya tidak tepat. 



Untuk badan usha yang bergerak di bidang jasa kontruksi, terdapat metode 

tersendiri yang berbeda dari jenis badan uasaha lainnya, khususnya pada metode 

pengakuan pendapatannya. Karena jangka waktu penyelesaian proyek lebih dari 

satu periode akuntansi, badan usaha kontraktor tidak harus mengakui 

pendapatannya pada saat pendapatan telah terbentuk atau terealisasikan. Apabila 

pendapatan tetap diakui berdasarkan nilai kontrak dalam periode pada saat proyek 

tersebut selesai, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara volume pendapatan 

dan volume kegiatan produksi pada setiap periode akuntansi. 

 

PT Mariska adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kontruksi 

yang kegiatan usahanya meliputi pembangunan jalan, jembatan, gedung dan 

pabrik, serta pekerjaan mekanikal. Sejak perusahaan berdiri hingga sekarang, PT 

Mariska telah mengerjakan beberapa proyek dengan tingkat penyelesaian yang 

beragam. Hal ini berarti bahwa ada proyek yang selesai dalam satu periode 

akuntansi dan ada pula proyek yang diselesaikan lebih dari satu periode akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berikut ini disajikan daftar proyek yang dikerjakan oleh PT Mariska 

 

Tabel 1 Daftar proyek-proyek PT Mariska (dalam rupiah) 

No. Nama Proyek Nilai Kontrak Jangka Waktu Penyelesaian 

1. Proyek Pembangunan 

Jalan 

Lampung Barat 

Rp.248.806.000 

 

10 Feb ‟03 – 11 April „03 

2. Proyek Pembangunan 

Jembatan 

Lampung Selatan 

Rp.387.500.000 16 Juli ‟03 – 15 Nov „03 

3. Proyek Pembangunan 

Jalan dan Jembatan 

Lampung Selatan 

Rp.600.190.000 16 Maret ‟04 – 27 Agt „04 

4. Proyek Pembangunan 

Jalan 

Lampung Selatan 

Rp.438.154.350 27 Agt ‟04 – 10-Des „04 

5. Proyek Pembangunan 

Pabrik Pengolahan Hasil 

Bumi 

Lampung Barat 

Rp.1.488.350.000 15 Feb ‟05 – 28 Feb „06 

Sumber : PT Mariska Lampung 

 

 



Dalam akuntansi, pengakuan pendapatan atas jasa konstruksi dapat dilakukan 

dengan dua metode yaitu : 

1. metode persentase penyelesaian 

2. metode kontrak selesai 

 

Dalam pengakuan pendapatannya, PT Mariska menggunakan metode persentase 

penyelesaian berdasarkan tingkat kemajuan proyek secara fisik. Kebijakan 

perusahaan menetapkan bahwa pendapatan kontrak hanya diakui setelah adanya 

penerimaan kas dari termin yang diajukan. Kebijakan yang ditempuh selama ini 

tidak berdasarkan persentase biaya penyelesaian proyek yang telah dikeluarkan 

oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga tidak secara tepat menerapkan 

metode persentase penyelesaian berdasarkan tingkat kemajuan fisik tersebut. Hal 

ini terbukti dari tidak adanya piutang usaha yang diakui perusahaan pada akhir 

periode akuntansi yang timbul akibat adanya selisih antara persentase yang 

dibayar dengan persentase yang diusulkan untuk dibayar. Dengan kata lain, 

perusahaan menerapkan metode persentase penyelesaian secara fisik, sementara 

untuk mengakui pendapatannya perusahaan hanya mengakui pendapatan 

berdasarkan relisasi kas yang diterima. 

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul : 

“Evaluasi Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Pada PT Mariska Di Bandar 

Lampung”.  

 

 



1.2 Permasalahan 

 

Laporan keuangan suatu perusahaan sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk membantu dalam pengambilan keputusan baik untuk jangka 

pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu laporan keuangan harus benar-

benar dapat memberikan informasi yang tepat, realiabel, dan akurat sebagai 

gambaran prestasi yang telah dicapai perusahaan selama satu periode akuntansi. 

 

PT Mariska selama ini menggunakan  metode persentase penyelesaian 

berdasarkan tingkat kemajuan proyek secara fisik dalam mengakui pendapatan 

dan bebannya untuk kontrak-kontrak yang dikerjakan lebih dari satu periode 

akuntansi. Akan tetapi dalam penerapannya, perusahaan selama ini belum mampu 

menerapkan metode ini secara tepat.  

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

Apakah PT Mariska telah melakukan metode pengakuan pendapatan sesuai 

dengan PSAK No. 34 dan telah mampu menyajikan laporan laba rugi perusahaan 

secara wajar ? 

 

 

 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini adalah : 

1. Mempelajari, menganalisa, dan menilai penerapan metode pengakuan 

pendapatan pada perusahaan konstruksi. 

2.  Mengetahui pengaruh dari penerapan metode pengakuan pendapatan terhadap 

laba dalam penyusunan laporan keuangan. 

3.  Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan, berupa saran-saran 

untuk penerapan metode pengakuan pendapatan yang sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterapkan secara konsisten. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

 

Dalam buku A Statement Of Basic Accounting Theory, akuntansi diartikan sebagai 

berikut : 

 “Proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi 

ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai 

alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”. 

Sedangkan komite istilah American Institute of Certified Public Accounting 

(AICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut : 

 “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran 

dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-

kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan 

hasil-hasilnya”. 

(Harahap, Sofyan Syafri 1997;1) 

 

Dari definisi-definisi tersebut, bahwa akuntansi akan menghasilkan informasi 

yang berguna baik bagi pihak yang menyelenggarakannya maupun bagi pihak-

pihak luar yang terkait untuk proses pengambilan keputusan serta 

pertanggungjawaban. Akuntansi merupakan media komunikasi, dimana akuntansi 



dapat memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu bisnis beserta hasil 

usahanya pada suatu kurun waktu atau periode tertentu. 

 

2.2 Konsep Dasar Akuntansi 

 

Konsep dasar akuntansi adalah asumsi atau konsep yang membatasi atau 

mendasari penyusunan laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 

menyatakan bahwa konsep dasar akuntansi, yaitu : 

1. Kelangsungan usaha 

   Suatu entitas ekonomi diasumsikan terus melakukan usahanya secara 

berkesinambungan tanpa maksud untuk membubarkan, kecuali bila ada bukti 

sebaliknya. Perusahaan dianggap akan melanjutkan usahanya untuk waktu 

mendatang yang tidak dapat ditentukan, tidak bermaksud atau berkepentingan 

dengan likuidasi atau penutupan usaha. 

2. Akrual 

Pengukuran aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya atau beban serta 

perubahannya diakui pada saat terjadinya, tidak pada saat uang diterima atau 

dibayarkan, dicatat dan berpengaruh pada laporan keuangan pada periode 

kejadian. 

 

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada 

para pemakai,tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan 

pembayaran kas, tetapi mencakup juga kewajiban pembayaran kas dimasa yang 

akan datang. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi 



transaksi masa lalu yang berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. 

 

2.3 Pengertian Pendapatan 

 

Menentukan pendapatan periodik dengan membandingkan biaya dan pendapatan 

adalah maksud utama dari praktek akuntansi. Berikut ini disajikan beberapa 

pengertian atau definisi pendapatan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK No. 23, 2007) pendapatan didefinisikan sebagai berikut : 

 “Pendapatan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari 

aktivitas normal perusahaannya selama satu periode bila arus masuk 

tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari 

kontribusi penanam modal”. 

Sedangkan menurut Smith, Jay & Fred Skousen (1994;123) pendapatan adalah : 

 Arus masuk atau penambahan lain atas aktiva suatu entitas/penyelesaian 

kewajiban-kewajibannya (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari 

perusahaan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas 

lainnya yang merupakan operasi utama yang berkelanjutan dari suatu 

entitas. 

 

Dari definisi-definisi diatas, jelas bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai hasil 

kegiatan normal suatu badan usaha atau perusahaan tertentu, seperti penjualan 

barang, pemberian jasa, atau sumber-sumber lain yang dijual kepada konsumen, 

atau kegiatan yang bersifat insidentil, bukan penambahan aktiva yang berasal dari 



penanam modal baru dari pemilik, dan juga bukan pula penanaman harta yang 

disebabkan karena penambahan utang. 

 

2.4 Sifat-sifat pendapatan  

 

Ada dua arus yang dapat diidentifikasi dan berhubungan dengan operasi pokok 

perusahaan, yaitu : 

a. Arus fisik, meliputi : 

    1. Kejadian memproduksi atau menjual keluaran (output). 

    2. Obyeknya, yaitu keluaran (output) atau produk itu sendiri. 

b. Arus uang, meliputi : 

    1. Kejadian pertambahan nilai perusahaan karena memproduksi atau menjual       

keluaran output perusahaan konsumen. 

    2. Obyeknya, yaitu jumlah operasi dalam aktiva produksi atau penjualan. 

 

Dari dua arus operasi perusahaan tersebut, menurut Eldon S Hendriksen 

(1993;164) terdapat tiga konsep sifat pendapatan, yaitu : 

1. Pendapatan sebagai arus masuk, didasarkan pada nilai aset yang diterima 

sebagai hasil kegiatan operasi perusahaan. 

2.  Pendapatan sebagai arus keluar, didasarkan pada penyerahan atau produksi 

barang atau jasa yang diserahkan pada konsumen lain. 

3.  Pendapatan sebagai produk perusahaan, didasarkan pada penciptaan barang 

atau jasa oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu. 



Menurut Hendriksen, konsep yang terakhir lebih unggul karena bersifat netral, 

baik pada waktu pengukuran maupun pada waktu pengukuran pendapatan. 

 

2.5 Sumber-sumber pendapatan 

 

Dalam pengertian pendapatan disebutkan, bahwa pendapatan merupakan 

masuknya aktiva ke dalam perusahaan sebagai hasil penjualan barang atau jasa. 

Dengan demikian pendapatan merupakan hasil dari penjualan yang diukur atas 

dasar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. 

 

Di samping itu, yang termasuk dalam pendapatan antara lain adalah penjualan 

atau aktiva selain barang dagangan, penerimaan bunga, deviden atau pembagian 

laba. Dari keterangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan yang 

diperoleh perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Pendapatan Operasional (Operating Revenue), yaitu pendapatan yang diperoleh                             

perusahaan dari usaha atau kegiatan pokoknya, yang berlangsung secara 

kontinue setiap periodenya. 

2. Pendapatan Non-operasional (Non Operating Revenue), yaitu pendapatan yang 

diperoleh perusahaan yang bersumber diluar usaha pokok perusahaan atau tidak 

berhubungan langsung dengan usaha pokok perusahaan. 

 

Sedangkan sumber pendapatan ada lima, yaitu : 

1. Transaksi modal (pembelanjaan) yang mengakibatkan adanya dana yang    

ditanamkan oleh pemegang obligasi (kreditor) dan pemegang saham. 



2.   Laba penjualan dari aktiva yang bukan berupa barang dagangan. 

3.   Hadiah, sumbangan atau penemuan. 

4.   Revaluasi aktiva 

5.   Penyerahan produk perusahaan, yaitu hasil penjualan produk. 

 

Dari kelima sumber pendapatan tersebut, hanya penyerahan produk perusahaan 

saja  yang harus diakui sebagai sumber utama pendapatan perusahaan. 

 

2.6 Pengukuran Pendapatan 

 

Mengenai pengukuran pendapatan, IAI dalam PSAK No.23 menyatakan : 

“Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang 

dapat diterima”. 

Sedangkan Tuanakotta, Theodorus M. 1983 menyatakan : 

“Bahwa cara terbaik untuk mengukur pendapatan adalah dengan menggunakan 

nilai dari barang atau jasa. Nilai tukar ini merupakan nilai sekarang dari tagihan-

tagihan yang diharapkan akan diterima dari transaksi pendapatan ini”. 

 

Menurut PSAK No.23 tahun 2007 pengertian nilai wajar adalah suatu jumlah, 

untuk itu suatu aset mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara 

pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arms 

length transaction). Pada pengukuran nilai wajar ini, nilai uang yang diterima dari 

potongan penjualan, retur penjualan dan pengurangan lain dari harga jual harus 

dikurangkan dari pendapatan dan bukan dianggap sebagai beban. 



2.7 Konsep Pengakuan Pendapatan 

 

Pengakuan pendapatan dimaksudkan untuk melaporkan pendapatan dalam laporan 

keuangan yang dibuat secara periodik. Masalah pengakuan pendapatan berkaitan 

dengan saat yang tepat untuk melaporkannya sebagai pendapatan. Oleh karena 

diperlukannya suatu keputusan yang tepat dari pihak manajemen, saat kapan 

pendapatan harus diakui atau direalisasikan, dan kondisi apa saja yang harus 

dipenuhi agar pendapatan diakui atau direalisasi. 

 

Selain itu, pencatatan pendapatan di dalam laporan keuangan harus berdasarkan 

kriteria sebagai berikut : 

1. Nilai ekonomis harus sudah ditambahkan perusahaan pada produknya 

2. Jumlah pendapatan harus dapat diukur 

3. Pengukuran harus dapat dibutuhkan dan secara relatif bebas bias 

4. Beban yang berkaitan harus dapat ditaksir dengan tingkat ketepatan yang layak 

 

Jika dilihat dari segala kegiatan dan peristiwa yang mendukung terciptanya 

pendapatan, maka secara teoritis dalam pengakuan pendapatan ada empat 

alternatif waktu, yaitu : 

1. Selama berlangsungnya proses produksi 

Cara pengakuan pendapatan ini, umumnya digunakan dalam perusahaan yang 

mengerjakan kontrak atau proyek yang membutuhkan waktu beberapa periode 

akuntansi, misalnya perusahaan kontraktor. 



Metode pengakuan pendapatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan 

dari kontrak adalah : 

 

a. Metode kontrak selesai 

    Menurut metode ini, pendapatan diakui pada saat kontrak atau proyek yang      

    telah dilaksanakan atau diserahkan pada pemberi kerja. 

Kelebihan dari metode kontrak selesai ini adalah : 

1. Laba yang diakui adalah yang benar-benar diperoleh 

2. Tidak dikenal adanya unsur biaya tak terduga 

3. Tidak dikenal adanya kemungkinan kerugian yang tidak dapat diperhitungkan 

     pada saat penetapan laba. 

Sedangkan kelemahan dari metode kontrak selesai adalah bila periode dari proyek 

atau kontrak lebih dari satu periode akuntansi, maka laporan keuangan perusahaan 

tidak akan menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. 

 

b. Metode persentase penyelesaian 

Metode ini merupakan satu alternatif yang digunakan dalam pengakuan 

pendapatan, disamping metode kontrak selesai. Dalam metode ini perusahaan 

akan mengakui pendapatan dan biaya sesuai dengan tingkat kemajuan pekerjaan 

yang diselesaikan. 

Hal ini sesuai dengan PSAK : 

“Pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian 

suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian (percentage 

of completion). Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan 

biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga 



pendapatan, beban dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut 

penyelesaian pekerjaan secar proporsional. Metode ini memberikan informasi 

yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama satu periode” 

(PSAK,2007 No. 34). 

 

Tahap penyelesaian suatu kontrak dapay ditentukan dalam bebagai cara. 

Perusahaan menggunakan metode yang mengukur secara andal pekerjaan yang 

dilakukan, tergantung pada sifat kontrak. Metode tersebut antara lain meliputi : 

a. Proporsi biaya kontrak untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal 

total biaya kontrak yan diestimasi 

b. Survei atas pekerjaan yang dilaksanakan  

c. Penyelesaian suatu kegiatan bagian secara fisik 

Pembayaran berkala dan uang muka yang diterima dari para pemberi kerja sering 

kali tidak menceminkan tahap penyelesaian (PSAK, 2007 No.34) 

 

2. Sesudah produk selesai 

 

Pelaporan pendapatan sesudah produk selesai tergantung kepada kepastian 

mengenai harga jual dan besarnya biaya tambahan diluar biaya produksi. Apabila 

telah ada kontrak penjualan dan penyerahan hasil produksi yang pasti, maka harga 

jual dapat diketahui dan begitu juga dengan biaya penjualan. 

 

Dalam hal-hal tertentu, pendapatan dapat dilaporkan meskipun kontrak penjualan 

belum pasti. Kriteria utama untuk pengakuan pendapatan ini adalah : 



1. Adanya harga pasar yang relatif stabil dan aktif 

2. Adanya kemungkinan penukaran unit-unit fisik tanpa dipengaruhi apa-apa 

terhadap harga jual 

3. Tidak adanya biaya pemasaran yang benar 

Dalam hal ini teknik produksi lebih diutamakan dibandingkan dengan aktifitas 

penjualan untuk menghasilkan pendapatan. Dengan demikian pembeli akan 

melakukan pembayaran pada saat perjanjian atau kontrak, dan untuk barang yang 

belum iproduksi maka penerimaan uang dari pembayaran tersebut tidak boleh 

dianggap sebagai pendapatan sampai barang tersebut selesai diproduksi. 

 

3. Pada saat penjualan 

 

Metode pengakuan pendapatan ini merupakan metode yang paling sering 

dipergunakan dalam perusahaan dan biasanya diterapkan dalam perusahaan 

dagang. Hal-hal yang menyebabkan metode ini sering digunakan yaitu : 

1. Pada saat penjualan harga produk sudah dapat ditentukan dengan pasti dan 

telah terjadi pertukaran antara produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

dengan yang diterima oleh pelanggan. 

2. Pada saat penjualan sebagian besar biaya pengadaan produk dan biaya 

penjualan barang dapat ditentukan. 

 

Metode pengakuan pendapatan ini juga mempunai kelemahan utama, yaitu 

ketidakpastian dan ketidaktahuan mengenai peristiwa-peristiwa setelah penjualan 

terjadi. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain : 



1. Kemungkinan produk-produk yang telah dijual dikembalikan lagi oleh 

pelanggan. 

2. Kemungkinan adanya biaya tambahan sesudah terjadi penjualan, yang 

berhubungan dengan penjualan yang bersangkutan. 

3. Kemungkinan adanya piutang tak tertagih 

 

Jika terjadi retur penjualan atas barang dan potongan penjualan yang jumlahnya 

tidak begitu material, maka retur penjualan dan potongan tersebut akan dilaporkan 

dalam laporan rugi laba pada periode terjadinya penjualan tersebut walaupun 

penjualan dilakukan dalam periode sebelumnya. Tetapi apabila retur penjualan 

dan potongan penjualan dapat diduga, harus dicatat sesuai masa penjualan 

dilakukan  atau diadakan penyesuaian pada awal dan akhir tahun buku karena 

peristiwa tersebut dapat diatasi maka metode pengakuan pendapatan pada saat 

penjualan dapat diterima. 

 

4. Pada saat penerimaan kas 

 

Dasar metode pengakuan pendapatan ini adalah bahwa pendapatan yang diakui 

pada saat penerimaan kas dari pelanggan, terlepas dari kapan penjualan tersebut 

dilaksanakan. Ada dua cara yang dipergunakan dalam metode ini, yaitu : 

1  Metode akuntansi penjualan cicilan 

    Metode ini mengakui laba pada periode penagihan dan bukan pada saat periode 

penjualan. Menurut metode ini, pengakuan laba ditangguhkan sampai periode 



penagihan kas sedangkan pendapatan maupun biaya-biaya penjualan diakui 

pada periode penjualan. 

2. Metode pemulihan kembali 

    Menurut metode ini, tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh   

    pembeli melebihi harga pokok barang dagangan yang dijual. Sesudah semua   

    kas dipulihkan kembali, setiap tambahan kas yang ditagih dimasukkan sebagai  

    penghasilan. (Donald E Kieso dan Jerry J Weygandt, 1995:619-630) 

 

2.8 Konsep Laba 

 

Laba yang tercermin dalam laporan keuangan penting untuk : 

1. Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar penggenaan pajak yang akan 

diterima oleh negara. 

2. Untuk menghitung deviden yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang 

akan ditahan dalam perusahaan. 

3. Untuk menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan 

pengambilan keputusan. 

4. Untuk menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi 

perusahaan lainnya dimasa yang akan datang. 

5. Untuk menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi. 

 

Dalam akuntansi yang memiliki konsep perhitungan laba juga dikenal perbedaan 

pandangan dalam menghitung laba (income), diantaranya : 



1. Penilaian klasik yang berpedoman pada postulat “unit of measure” dan 

prinsip “historical cost” yang sering disebut Historical Cost Accounting 

atau Conventional Accounting sebagaiman yang kita anut saat ini. Konsep 

ini dinamakan konsep laba “Accounting Income”. 

2. Pemikiran neoklasik yang mengubah postulat “unit of measure” dengan 

menerapkan perhitungan perubahan tingkat harga umum (general price 

level) dan tetap mempertahankan prinsip historical cost. Konsep ini 

dikenal dengan istilah General Price Level Adjusted Historical Cost 

Accounting (GPLA Accounting). Perhitungan labanya disebut GPLA 

Accounting Income. 

3. Pemikiran Radikal, yang memilih harga sekarang (current value) sebagai 

dasar penilaian, bukan historical cost. Konsep ini dikenal sebagai Current 

Value Accounting, perhitungan labanya disebut Current Income. 

4. Pemikiran Neoradikal, yang menggunakan current value tetapi 

disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum. Konsep ini disebut 

GPLA Current Value Accounting, perhitungannya disebut Adjusted 

Current Income. 

 

Menurut konsep “Accounting Income”, laba akuntansi itu adalah perbedaan antara 

revenue yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu 

dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. 

 

 

 



 

 III. METODELOGI PENELITIAN 

 

Pada skripsi ini metode yang digunakan oleh perusahaan adalah metode 

persentase penyelesaian. Dalam metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan 

dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahapan penyelesaian tersebut, 

sehingga pendapatan, beban dan laba yang dilaporkan dapat didistribusikan 

menurut penyelesaian pekerjaan secara profesional (PSAK No.34, 2007;34.5). 

 

Menurut metode ini ada dua cara mengukur persentase penyelesaian tingkat 

kemajuan pekerjaan, yaitu dihitung dengan cara membandingkan biaya yang 

terjadi dalam suatu periode akuntansi tertentu dengan total estimasi biaya untuk 

proyek itu. Laba yang diharapkan atas kontrak kemudian dialokasikan ke tiap 

periode berdasarkan biaya ini dan kedua, berdasrkan persentase dari pekerjaan 

yang telah dilaksanakan. 

 

Keuntungan dalam menggunakan metode ini adalah : 

a. Pendapatan diakui secara periodik sesuai dengan pekerjaan yang telah 

diselesaikan sehingga dapat dilakukan matching cost terhadap pendapatan 

secara periodik. 



b. Keuntungan dari kontrak yang belum selesai dapat ditentukan dengan 

jelas, dengan menaksir biaya-biaya yang masih diperlukan untuk 

penyelesaiannya. 

 

Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah : 

a. Adanya kesalahan dalam menaksir biaya dari bagian yang ditaksir lebih 

besar atau lebih kecil, sehingga kemungkinan perhitungan rugi laba 

dilaporkan juga terlalu besar atau terlalu kecil. 

b. Laba timbul karena biaya telah dikeluarkan, padahal langkah atau kegiatan 

penting mungkin berasal dari tahap perencanaan, yaitu sebelum biaya yang 

besar dikeluarkan. 

 

Analisa penerapan pengakuan pendapatan antara menurut perusahaan dengan 

menurut PSAK No.34 : 

No. Penerapan metode 

pengakuan 

pendapatan 

Menurut perusahaan Menurut PSAK 

No.34 

1. Penerimaan uang muka Dicatat sebagai 

pendapatan. 

Dicatat sebagai 

hutang uang muka . 

2. Laporan laba rugi Mengalami 

overstated dan tidak 

wajar 

Wajar 

 

 



3.1 Alat Analisis 

 

3.1.1 Analisis Kualitatif 

            Alat analisis ini digunakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan 

teori-teori yang ada sesuai dengan permasalahan yang ada. 

3.1.2 Analisis Kuantitatif  

            a. Untuk menghitung tingkat penyelesaian, digunakan rumus sebagai    

berikut : 

                  Persentase penyelesaian 

            Biaya yang dikeluarkan sampai akhir periode berjalan        

      =    X 100% 

            Taksiran jumlah seluruh biaya yang terbaru 

           

             b.  Untuk menetukan laba kotor yang diakui sampai sekarang, digunakan  

rumus   

      sebagai berikut : 

                  Laba kotor diakui = Persentase Selesai X Taksiran Jumlah Laba 

 

             c. Untuk menghitung besar laba akhir tahun kontrak, digunakan rumus     

sebagai berikut : 

                     Besar Laba Akhir Tahun =  Taksiran Jumlah Laba Akhir Tahun – Laba 

Kotor Tahun Sebelumnya 

 

 

 



 

IV. PEMBAHASAN 

 

4.1 Perhitungan Nilai Kontrak 

 

Pada perusahaan jasa konstruksi, pengukuran pendapatan adalah berdasarkan 

kontrak yang ditandatangani oleh pihak kontraktor dengan pihak pemberi kerja. 

Jumlah kontrak tersebut merupakan harga jual dari pekerjaan yang akan 

dilakukan. Jumlah kontrak pada PT Mariska ditentukan berdasarkan dokumen 

tender proyek yang diolah oleh bagian cost estimation. 

 

Dalam menentukan jumlah harga penawaran, yang dilakukan adalah 

mengkalkulasikan biaya langsung yang akan dikeluarkan pada saat pelaksanaan 

proyek. Kalkulasi biaya-biaya tersebut harus didasarkan pada perhitungan yang 

paling rasional dan efisien, karena dalam pelelangan akan bersaing dengan 

kontraktor lain. Untuk menetapkan siapa yang akan memenangkan lelang 

umumnya didasarkan pada biaya yang terendah atau paling menguntungkan bagi 

pemberi kerja, serta juga pada saat teknis yang harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Untuk itu, perlu diadakan perhitungan biaya tidak 

langsung, laba yang diharapkan, dan jumlah biaya pengawas lapangan. 

 

 



4.2 Realisasi Pembayaran 

 

Pada umumnya pihak pemberi kerja pada perusahaan jasa konstruksi memberikan 

uang muka terlebih dahulu kepada kontraktor agar dapat memperlancar 

pelaksanaan pekerjaannya. Hal ini pun sama dengan yang dilakukan oleh pihak 

pemberi tugas yaitu PT Agung Jaya. PT Agung Jaya memberikan uang muka 

terlebih dahulu kepada pihak kontraktor yaitu PT Mariska, dan pihak kontraktor 

dapat menggunakan uang muka tersebut untuk membiayai persiapan-persiapan 

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proyek yang dilaksanakan. Besarnya 

uang muka yang diterima oleh PT Mariska adalah sebesar 20% dari harga 

kontrak. Hal ini sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah 

pihak, dan pihak kedua menyerahkan bank garansi dari bank pemerintah. 

 

Selain itu, PT Mariska juga menerima angsuran pembayaran yang akan 

dibayarkan setiap bulan sesuai prestasi fisik dikurangi dengan uang muka yang 

diperhitungkan secara proporsional. Pembayaran setiap angsuran ini dinyatakan 

dengan berita acara pembayaran. Pembayaran angsuran terakhir yakni sebesar 5% 

akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan (3 bulan) selesai dengan baik dan 

dinyatakan dengan berita acara serah terima ke dua. Keseluruhan pekerjaan telah 

diselesaikan sampai tahap 100% pada tanggal 28 Februari 2006. 

 

 

 

 



4.3 Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Pada PT Mariska 

 

Dalam mengakui pendapatannya, PT Mariska menggunakan metode persentase 

penyelesaian berdasarkan tingkat kemajuan proyek secara fisik. Sedangkan 

pendekatan yang digunakan oleh PT Mariska untuk menentukan persentase 

penyelesaian proyek yang telah selesai dikerjakan adalah dengan menggunakan 

estimasi berdasarkan perkiraan penyelesaian proyek oleh manajer proyek. 

Penentuan tahap kemajuan proyek dilakukan berdasarkan bobot pekerjaan 

dikalikan dengan kemajuan prestasi pekerjaan yang ditentukan dilapangan. 

 

Di dalam skripsi ini akan diberikan contoh perhitungan nilai kontrak dari salah 

satu proyek yang dikerjakan oleh PT Mariska, yaitu pabrik pengolahan hasil 

bumi. Dalam proyek ini, besarnya nilai kontrak yang ditawarkan oleh PT Mariska 

sebesar Rp1.488.350.000,00. Nilai tersebut telah disetujui, sehingga dilakukan 

penandatanganan kontrak. Adapun perincian nilai kontrak tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



PT Mariska 

Rincian Nilai Kontrak 

 

1. Pekerjaan Arsitektur  Rp.    463.231.230.00 

2. Pekerjaan Struktur  Rp.    400.809.431.00 

3. Pekerjaan Elektrikal  Rp.      80.206.030.00 

4. Pekerjaan Mekanikal  Rp.      22.249.795.00 

5. Pekerjaan Halaman  Rp.      15.000.000.00 

6. Preliminaries  Rp.    248.544.837.00 

Total  Rp. 1.230.041.323.00 

 

Resiko dan Keuntungan (10%)  Rp.    123.004.132.00 

Total  Rp. 1. 353.045.455.00 

Construction all risk insurance and ASTEK 1% termasuk 

 

Total  Rp. 1.353.045.455.00 

PPn 10%  Rp.    135.304.545.00 

Grand Total  Rp. 1.488.350.001.00 

Dibulatkan  Rp. 1.488.350.000.00 

 

Pada awal pelaksanaan pembayaran proyek tersebut, pihak pemberi kerja (PT 

Agung Jaya) memberikan uang muka sebesar 20% dari total nilai kontrak yaitu: 

20% X Rp.1.488.350.000,00 = Rp 297.670.000,00. Pembayaran uang muka ini 

selanjutnya akan diangsur oleh PT Mariska pada setiap termin pembayaran sesuai 

dengan persentase penilaian fisik yang diakui oleh pemberi kerja. Dengan 

demikian, besarnya persentase angsuran uang muka adalah sama dengan besarnya 

persentase penyelesaian secara fisik yang diakui pada saat realisasi pembayaran. 



Penerimaan uang muka ini langsung dicatat oleh PT Mariska sebagai pendapatan 

kontrak. Berdasarkan contoh perhitungan nilai kontrak yang dilakukan oleh PT 

Mariska, maka berikut ini akan diberikan data yang diperlukan untuk menghitung 

pendapatannya. 

 

Harga kontrak (include PPn) Rp. 1.488.350.000,00 

Uang muka Rp.    297.670.000,00 

Retensi (5%)                                        Rp.      74.417.500,00  

PPn                                                      10%   

 

 

Biaya Tahun 2005 = 0,65 x 100/110 x Rp1.353.045.455,00 = Rp.799.526.860,00 

Biaya Tahun 2006 = 0,35 x 100/110 x Rp1.353.045.455,00 = Rp.430.514.463,00 

 

Berikut ini akan disajikan pencatatan yang dilakukan oleh PT Mariska untuk 

setiap pembayaran yang diterima. 

 

Jurnal yang dibuat oleh PT Mariska untuk mencatat penerimaan uang muka 

adalah : 

 

Kas / Bank  Rp. 297.670.000,00 

  Pendapatan kontrak   Rp. 297.670.000,00 



Pembayaran pertama diterima oleh PT Mariska pada tanggal 5 Mei 2005 sebesar 

Rp196.056.286,40. Adapun perhitungan dan pencatatan untuk transaksi ini adalah 

sebagai berikut : 

 

Presentase penyelesaian kerja = 15 % x Rp. 1.488.350.000 = Rp. 223.252.500,00 

Retensi  = 15 %  x Rp.      74.417.500 = (Rp. 11.162.625,00) 

Uang muka = 15 %  x Rp.    297.670.000 = (Rp. 44.650.500,00) 

Kas yang diterima untuk termin I                Rp. 167.439.375,00 

PPh = 10 % x Rp. 223.252.500,00 = Rp.  22.325.250,00 

PPn = 2% x Rp. 223.252.500,00 = Rp.    4.465.050,00 

 

Jurnal yang dibuat oleh PT Mariska untuk mencatat transaksi pembayaran termin 

pertama adalah sebagai berikut : 

 

Kas / Bank Rp. 167.439.375,00 

Uang muka kontrak Rp.   44.650.500,00 

Piutang retensi Rp.   11.162.625,00 

 Pendapatan kontrak           Rp. 223.252.500,00 

 

Sedangkan PPn oleh PT Mariska dicatat dengan cara sebagai berikut : 

PPn – keluaran Rp. 22.325.250,00 

 Pendapatan kontrak  Rp. 22.325.250,00 

 



Pembayaran termin ke dua dilakukan pada tanggal 9 oktober 2005 dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

Persentase penyelesaian kerja= 45%XRp1.488.350.000,00 = Rp. 669.757.500,00 

Persentase termin I      = (Rp.223.252.500,00) 

Penilaian termin II      = Rp. 446.505.000,00 

Retensi = 45 % x Rp. 74.417.500,00  = Rp.   33.487.875,00 

Retensi termin I      = (Rp.  11.162.625,00) 

Retensi termin II      =(Rp.   22.325.250,00) 

Uang muka kontrak = 45 % x Rp.297.670.000,00 = Rp. 133.951.500,00 

Uang muka kontrak termin I      = (Rp.  44.650.500,00) 

Uang muka kontrak termin II      =(Rp.   89.407.990,00) 

Kas yang diterima untuk termin II     = Rp. 334.878.750,00 

PPn  = 10 % x Rp. 446.505.000,00    = Rp.   44.650.500,00 

 

Jurnal yang dibuat oleh PT Mariska untuk mencatat penerimaan kas termin ke dua 

adalah : 

 

Kas / Bank  Rp. 334.878.750,00 

Uang muka kontrak Rp.   89.301.000,00 

Piutang retensi  Rp.   22.325.250,00 

 Pendapatan kontrak      Rp. 446.505.000,00 

 

Jurnal yang dibuat untuk membuat PPn adalah : 

 

PPn – keluaran  Rp. 44.650.500,00 

 Pendapatan kontrak  Rp. 44.650.500,00 



Pembayaran termin ke tiga dilakukan pada tanggal 8 Desember 2005 dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

 

Persentase penyelesaian kerja = 65%x Rp.1.488.350.000,00= Rp.967.427.500,00 

Persentase termin II       =(Rp 669.757.500,00) 

Penilaian termin III    = Rp.297.670.000,00 

Retensi  = 65 % x Rp. 74.417.500,00 = Rp.  48.371.375,00 

Retensi termin-termin sebelumnya   =(Rp.  33.487.875,00) 

Retensi termin II I     =(Rp.  14.883.500,00) 

Uang muka kontrak = 65 % x Rp. 297.670.000,00 = Rp. 193.485.500,00 

Uang muka kontrak termin-termin lainnya      =(Rp.133.951.500,00) 

Uang muka kontrak termin III   =(Rp.  59.534.000,00) 

Kas yang diterima untuk termin III   = Rp. 223.252.500,00 

PPn   = 10 % x Rp. 297.670.000,00 = Rp. 29.767.000,00 

 

Jurnal yang dibuat untuk mencatat pembayaran termin ke tiga adalah : 

Kas / Bank  Rp. 223.252.500,00 

Uang muka kontrak Rp.   59.534.000,00 

Piutang retensi  Rp.   14.883.500,00 

 Pendapatan kontrak  Rp. 297.670.000,00 

 

Jurnal yang dibuat untuk mencatat PPn adalah : 

PPn – keluaran  Rp. 29.767.000,00 

 Pendapatan kontrak  Rp. 29.767.000,00 

 

 



Termin ke empat dibayar pada tanggal 12 Januari 2006 dengan perhitungan 

sebagai berikut : 

Persentase penyelesaian kerja = 85%xRp.1.488.350,000,00= Rp1.265.097.500,00 

Persentase termin I, II, & III                         =(Rp. 967.427.500,00) 

Penilaian termin IV                         = Rp. 297.670.000,00 

Retensi  = 85 % x Rp. 74.417.500,00  = Rp.   63.254.875,00 

Retensi termin-termin sebelumnya                        =(Rp   .48.371.375,00) 

Retensi termin IV                          = (Rp. 14.883.500,00) 

Uang muka kontrak = 85 % x Rp.297.670.000,00 = Rp. 253.019.500,00 

Uang muka kontrak termin-termin sebelumnya                    =(Rp. 193.485.500,00) 

Uang muka kontrak termin IV                        =(Rp.   59.534.000,00) 

Kas yang diterima untuk termin IV                        = Rp. 223.252.500,00 

PPn   = 10% x Rp.297.670.000,00  = Rp.   29.767.000,00 

 

Jurnal yang dibuat oleh PT. Mariska untuk mencatat penerimaan kas termin ke 

empat adalah : 

Kas / Bank  Rp. 223.252.500,00 

Uang muka kontrak Rp.   59.534.000,00 

Piutang retensi  Rp.   14.883.500,00 

 Pendapatan kontrak  Rp. 297.670.000,00 

 

Jurnal yang dibuat untuk mencatat PPn adalah : 

PPn – keluaran  Rp. 29.767.000,00 

 Pendapatan kontrak  Rp. 29.767.000,00 

 

 



Termin ke lima dibayar pada tanggal 5 Maret 2006 dengan total rupiah sebesar 

Rp.1.488.350.000,00 (100%). Adapun perhitungan untuk mencatat transaksi ini 

adalah : 

Persentase penyelesaian kerja =100%xRp.1.488.350.000  = Rp1.488.350.000,00 

Persentase termin I, II, III, & IV                                         =(Rp1.265.097.500,00)  

Penilaian termin V                       = Rp.  223.252.500,00 

Retensi  = 100% x Rp.74.417.500,00= Rp.    74.417.500,00 

Retensi termin-termin sebelumnya                      =(Rp.    63.254.875,00) 

Retensi termin V                        = (Rp.  11.162.625,00) 

Uang muka kontrak = 100%xRp.297.670.000,00= Rp.  297.670.000,00 

Uang muka kontrak termin-termin sebelumnya                  =(Rp. 253.019.500,00) 

Uang muka kontrak termin V                       = (Rp.  44.650.500,00) 

Kas yang diterima untuk termin V                      = Rp. 167.439.375,00 

PPn   = 10 % x 223.252.500,00     = Rp.   22.325.250,00 

 

Jurnal yang dibuat oleh PT Mariska untuk mencatat penerimaan kas termin ke 

lima adalah : 

Kas / Bank  Rp. 167.439.375,00 

Uang muka kontrak Rp.   44.650.500,00 

Piutang retensi  Rp.   11.162.625,00 

 Pendapatan kontrak  Rp. 223.252.500,00 

 

Jurnal yang dibuat untuk mencatat PPn pada termin ke lima ini adalah : 

 PPn – keluaran  Rp. 22.325.250,00 

  Pendapatan kontrak  Rp. 22.325.250,00 

 

Setelah melihat pencatatan-pencatatan transaksi yang dilakukan oleh PT Mariska, 

terlihat bahwa pengakuan pendapatannya dilakukan bukan atas dasar accrual 



basis tetapi atas dasar cash basis. Pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh PT 

Mariska adalah berdasarkan metode accrual basis dengan cara sebagai berikut : 

 

Tahun 2005 

Jurnal untuk mencatat penerimaan uang muka kontrak oleh PT Mariska 

seharusnya dilakukan dengan cara berikut : 

 Kas / Bank  Rp. 297.670.000.00 

  Hutang-uang muka kontrak   Rp. 297.670.000.00. 

 

1. Termin I 

Pada saat persentase penyelesaian pekerjaan mencapai 15 % 

            Piutang kontrak  Rp. 223.252.500,00 

  Pendapatan kontrak   Rp. 223.252.500,00 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Persentase penyelesaian kerja= 15% x Rp.1.488.350.000,00  =Rp.223.252.500,00 

Persentase tagihan proyek      = 10% x Rp.1.488.350.000,00  =Rp.148.835.000,00 

Penyesuaian uang muka = 20 %   x  Rp.148.835.000,00 =(Rp.29.767.000,00) 

PPn                          = 10/110 x Rp.148.835.000,00 =(Rp.13.530.455,00)                                                                                                                                                                                                        

PPh                                          = 2 %     x Rp.148.835.000,00 =(Rp.  2.976.700,00) 

 Kas yang diterima untuk termin I  =Rp.102.560.845,00 

 

 

 



Pada tanggal 5 Mei 2005 saat penerimaan pembayaran termin ke satu PT Mariska 

seharusnya melakukan pencatatan sebagai berikut : 

 Kas / Bank Rp. 102.560.845,00 

         Hutang uang muka        Rp.   29.767.000,00 

 PPn  Rp.   13.530.455,00 

         PPh                                Rp.     2.976.700,00 

  Piutang kontrak      Rp. 148.835.000,00 

 

2. Termin II 

Pada saat persentase penyelesaian pekerjaan mencapai 45 % 

  Piutang kontrak  Rp. 669.757.500,00 

  Pendapatan kontrak   Rp. 669.757.500,00 

Adapun perhitungan adalah sebagai berikut : 

Persentase penyelesaian kerja= 45% x Rp.1.488.350.000,00 =Rp.669.757.500,00 

Persentase tagihan proyek      = 40% x Rp.1.488.350.000,00 =Rp.595.340.000,00 

Persentase termin I                                                                  =(Rp148.835.000,00) 

Persentase termin II                                                                 =Rp.446.505.000,00 

Penyesuaian uang muka =20% x Rp.446.505.000,00     =(Rp. 89.301.000,00) 

PPh                                         = 2 % x  Rp.446.505.000,00    =(Rp.   8.930.100,00)        

PPn =10/110xRp.446.505.000,00   =(Rp. 40.591.364,00) 

 Kas yang diterima untuk termin II                                 =Rp.307.682.536,00 

  

 

 



Sedangkan pencatatan yang harus dilakukan PT Mariska pada tanggal 9 Oktober 

2005, yaitu pada saat penerimaan pembayaran termin ke dua yaitu : 

 Kas / Bank Rp. 307.682.536,00 

         Hutang uang muka        Rp.   89.301.000,00 

         PPh                                Rp.    8.930.100,00 

 PPn Rp.   40.591.364,00 

  Piutang kontrak  Rp. 446.505.000,00 

 

3. Termin III 

Pada saat persentase penyelesaian pekerjaan mencapai 65 % 

Piutang kontrak  Rp. 967.427.500,00 

  Pendapatan kontrak   Rp. 967.427.500,00 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Persentase penyelesaian kerja= 65% x Rp.1.488.350.000,00 =Rp.967.427.500,00 

Persentase tagihan proyek      = 60% x Rp.1.488.350.000,00 =Rp.893.010.000,00 

Persentase tagihan termin II                                                 =(Rp.595.340.000,00) 

Persentase termin III                 = Rp.297.670.000,00 

Penyesuain uang muka = 20 % x Rp.297.670.000,00  =(Rp. 59.534.000,00) 

PPh                                         = 2 %   x Rp.297.670.000,00  =(Rp.   5.953.400,00) 

PPn   =10/110xRp.297.670.000,00  =(Rp. 27.060.909,00) 

 Kas yang diterima untuk termin III                               =Rp.205.121.691,00 

 

 



Sedangkan jurnal untuk mencatat penerimaan pembayaran termin ke tiga tanggal 

8 Desember 2005 adalah sebagai berikut : 

 Kas / Bank Rp. 205.121.691,00 

                  Hutang uang muka                 Rp.   59.534.000,00 

                  PPh                                         Rp.     5.953.400,00 

 PPn Rp.   27.060.909,00 

  Piutang kontrak  Rp. 297.670.000,00 

 

Tahun 2006 

 

4. Termin IV 

Pada saat persentase penyelesaian pekerjaan mencapai 85 % 

Piutang kontrak  Rp. 1.280.129.835,00 

  Pendapatan kontrak   Rp. 1.280.129.835,00 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Persentase penyelesaian kerja=85%xRp.1.488.350.000,00 = Rp.1.280.129.835,00 

Persentase tagihan proyek      =80%xRp.1.488.350.000,00 = Rp.1.190.680.000,00 

Persentase tagihan termyn III            = (Rp. 893.010.000,00) 

Persentase termyn IV     = Rp.  297.670.000,00 

Penyesuaian uang muka = 20% x Rp.297.670.000,00  = (Rp.  59.534.000,00) 

PPh                                 = 2 % x  Rp.297.670.000,00         = (Rp.    5.953.400,00) 

PPn                     = 10/110 x Rp.297.670.000,00     = (Rp.  27.060.909,00) 

 Kas yang diterima untuk termyn IV   = Rp. 205.121.691,00 



Sedangkan jurnal untuk mencatat penerimaan kas tanggal 12 Januari 2006 

(termyn IV) adalah sebagai berikut : 

  Kas/Bank  Rp. 205.121.691,00 

               Hutang uang muka            Rp.   59.534.000,00 

               PPh                                    Rp.     5.953.400,00 

  PPn   Rp.   27.060.909,00                                         

Piutang kontrak  Rp. 297.670.000,00 

 

5. Termin V 

 

Pada saat persentase penyelesaian pekerjaan mencapai 100 % 

Piutang kontrak  Rp. 1.488.350.000,00 

  Pendapatan kontrak   Rp. 1.488.350.000,00 

Persentase penyelesaian kerja=100%xRp1.488.350.000,00= Rp.1.488.350.000,00 

Persentase tagihan proyek      =95%xRp.1.488.350.000,00= Rp.1.413.932.500,00 

Persentase tagihan termyn IV            =(Rp.1.190.680.000,00) 

Persentase termyn V     = Rp.   223.252.500,00 

Penyesuaian uang muka = 20% x Rp.223.252.500,00 = (Rp.    44.650.500,00) 

PPh                                 = 2 % x  Rp.223.252.500,00        = (Rp.      4.465.050,00) 

PPn                     = 10/110x Rp.223.252.500,00 = (Rp.    20.295.682,00) 

 Kas yang diterima untuk termyn V           = Rp.   153.841.268,00 

 

 

 



Jurnal untuk mencatat penerimaan kas adalah : 

 Kas/Bank   Rp. 153.841.268,00 

    Hutang uang muka                      Rp.   44.650.500,00 

    PPh                                              Rp.     4.465.050,00 

 PPn    Rp.   20.295.682,00 

  Piutang kontrak  Rp. 223.252.500,00 

 

Tanggal penagihan piutang retensi 6 Juni 2006 

Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat penerimaan pembayaran piutang 

retensi adalah : 

 Kas/Bank  Rp. 74.417.500,00 

  Piutang retensi  Rp. 74.417.500,00 

 

Untuk lebih jelasnya, rincian transaksi yang berkaitan dengan proyek 

pembangunan pabrik pengolahan hasil bumi ini dapat dilihat pada lampiran 1, 2, 

dan 3. 

 

4.4 Pengaruh Penerapan Persentase Penyelesaian Fisik Terhadap Laba 

Kotor PT Mariska 

 

Setelah penulis mengevaluasi pencatatan pengakuan pendapatan PT Mariska, 

maka sekarang penulis akan membahas bagaimana pengaruhnya terhadap laba 

kotor perusahaan. Penentuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian 

fisik sebenarnya telah menunjukan keadaan keuangan yang sebenarnya dalam satu 



periode tertentu. Metode ini sebenarnya telah memperlihatkan matching cost and 

revenue secara jelas. Hal ini bisa dilihat dengan cara mempertemukan pendapatan 

yang diperoleh dengan realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada tiap periode. 

Akan tetapi pada prakteknya PT Mariska telah melakukan kesalahan pencatatan 

penerimaan uang muka kontrak, dimana uang muka kontrak langsung dicatat 

sebagai pendapatan, sehingga hal ini menyebabkan pendapatan yang diakui oleh 

PT Mariska pada tahun 2005 mengalami overstated sebesar Rp.297.670.000,00. 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 

 

Pendapatan kontrak yang diakui PT Mariska selama tahun 2005 : 

 Penerimaan uang muka = Rp. 297.670.000,00 

 Termyn I  = Rp. 223.252.500,00 

 Termyn II  = Rp. 446.505.000,00 

 Termyn III  = Rp. 297.670.000.00 

Total pendapatan yang diakui selama tahun 2005 adalah = Rp. 1.265.097.500,00 

Dikurangi :  

pendapatan kontrak yang seharusnya diakui selama tahun 2005 adalah : 

 Termyn I  = Rp. 223.252.500,00 

 Termyn II  = Rp. 446.505.000,00 

 Termyn III  = Rp. 297.670.000.00 

Total pendapatan yang seharusnya selama tahun 2005 adalah =  (Rp.  967.425.500,00) 

Selisih pendapatan kontrak (overstated) adalah                =   Rp.   297.670.000,00 

 

 



 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan pengakuan pendapatan 

pada PT Mariska, maka simpulan yang dapat diambil adalah : 

1. PT Mariska mengakui pendapatannya atas dasar cash basis. Dengan kata lain 

PT   Mariska hanya akan mengakui adanya pendapatan pada saat diterima 

pembayaran termin dari pemberi kerja. Hal ini mengakibatkan pada tanggal 

dilakukan penagihan, yang didasarkan atas dasar persentase penyelesaian 

fisik, perusahaan tidak pernah mencatatnya sebagai suatu transaksi yang 

menambah pendapatan  kontrak. 

2. Perusahaan PT Mariska melakukan pengakuan pendapatan atas dasar cash 

basis, hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 34 yang berdasarkan accrual 

basis. 

3. Kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh PT Mariska mengakibatkan nilai 

laba kotor yang dilaporkan oleh PT Mariska pada tahun 2005 mengalami 

overstated sebesar Rp297.670.000,00. Jumlah ini merupakan selisih antara 

total pendapatan yang diakui PT Mariska selama tahun 2005 sebesar 

Rp.1.265.097.500,00 dikurangi dengan total pendapatan yang seharusnya 

diakui sebesar Rp.967.425.500,00. 

 



5.2 Saran 

 

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah : 

 

1. Manajemen perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk mengganti 

dasar     pencatatan pendapatannya dari cash basis menjadi accrual basis, 

yang mana hal ini akan mendukung penerapan metode persentase 

penyelesaian fisik yang diterapkan perusahaan secara tepat dan benar. 

Pendapatan akan diakui berdasarkan prestasi kerja yang telah diselesaikan 

oleh perusahaan pada periode terjadinya. 

2. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang mampu menunjukan kondisi 

keuangan perusahaan secara nyata, serta untuk menghindari understated 

maupun overstated karena besarnya pendapatan kontrak yang diakui pada 

masing-masing periode dalam laporan laba-rugi, maka pada akhir periode 

akuntansi, perusahaan sebaiknya mencatat besarnya pendapatan yang timbul 

sebagai akibat adanya piutang kontrak. Pencatatan besarnya piutang kontrak 

pada akhir periode akuntansi akan membawa konsekuensi diakuinya 

pendapatan kontrak yang memang seharusnya telah dapat diakui karena 

pencatatan didasarkan atas dasar accrual basis. 

3. PT Mariska juga sebaiknya mencantumkan didalam laporan keuangannya    

penjelasan tentang pendapatan yang seharusnya diterima atas prestasi 

pekerjaan    yang telah dicapainya, jika jarak waktu antara pembayaran 

termyn satu dengan     termyn berikutnya melewati batas waktu periode 

akuntansi. 
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Lampiran 1 
 

PT MARISKA 

LAPORAN LABA/RUGI 

PERIODE JANUARI – DESEMBER 2005 

(dalam rupiah) 

 

PENDAPATAN : 

- PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK Rp. 937.660.500,00 

TOTAL PENDAPATAN                                                                                  Rp. 937.660.500,00 

 

BIAYA – BIAYA LANGSUNG PROYEK :       

- PEMAKAIAN MATERIAL                                        Rp. 805.048.451,00 

- UPAH BURUH                                                            Rp.   74.856.100,00 

- EKSPEDISI BBM & BIAYA OVERHEAD               Rp.   36.569.400,00 

TOTAL BEBAN LANGSUNG                                                                        Rp. 

(916.473.951,00) 

 

LABA BRUTO USAHA                                                                                   Rp.  340.437.624,00 

 

BIAYA UMUM & ADMINISTRASI : 

- GAJI KARYAWAN                                                     Rp.   43.046.000,00 

- PENYUSUTAN AKTIVA                                           Rp    37.588.610,00 

- BIAYA LISTRIK                                                         Rp.     2.255.730,00 

- BIAYA TELEPON                                                       Rp.     8.730.805,00 

- BBM DAN PEMELIHARAAN                                   Rp.  19.762.350,00 

- SURVEI LAPANGAN & PERJALANAN DINAS Rp                       - 

- BIAYA ASURANSI/BANK Rp                       - 

- IMB, STNK, GAPENSI, P3, KIEUR Rp                       - 

- JAMSOSTEK                                                               Rp.    1.329.345,00 

- RETRIBUSI & PERIZINAN                                       Rp.  10.918.675,00 

- BENDA POS, ATK, PHOTOCOPY & ADM             Rp.    3.561.975,00 

TOTAL BIAYA UMUM & ADMINISTRASI                                            Rp. 

(127.193.490,00) 

 

LABA USAHA                                                                                              Rp.  213.244.134,00 

 

PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN : 

- PENDAPATAN SEWA                                             Rp.  10.575.000,00 

- PENDAPATAN BUNGA                                          Rp.    5.321.940,00 

- BIAYA ADMINISTRASI BANK                              Rp    (3.872.780,00) 

TOTAL BIAYA LAIN-LAIN                                                                       Rp.    12.024.160,00 

 

LABA BERSIH                                                                                                Rp.  225.268.294,00 

 

 

 

 

Sumber : PT. MARISKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 
 

 

PT MARISKA 

LAPORAN LABA/RUGI 

PERIODE JANUARI – DESEMBER 2006 

(dalam rupiah) 

 

PENDAPATAN : 

- PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK Rp. 231.438.425,00 

- PROYEK GARDU SKTM                                          Rp. 445.950.887,00 

- PROYEK PEMBANGUNAN IRIGASI                     Rp. 625.782.450,00 

TOTAL PENDAPATAN                                                                             Rp. 

1.303.171.762,00 

 

BIAYA – BIAYA LANGSUNG PROYEK :       

- PEMAKAIAN MATERIAL                                        Rp. 626.346.250,00 

- UPAH BURUH                                                            Rp.   70.356.100,00 

- EKSPEDISI BBM & BIAYA OVERHEAD              Rp.   32.790.100,00 

TOTAL BEBAN LANGSUNG                                                                    Rp.   

(729.492.450,00) 

 

LABA BRUTO USAHA                                                                                   Rp.     

573.679.312,00 

 

BIAYA UMUM & ADMINISTRASI : 

- GAJI KARYAWAN                                                  Rp.   50.650.425,00 

- PENYUSUTAN AKTIVA                                         Rp    27.737.609,00 

- BIAYA LISTRIK                                                       Rp.     3.705.348,00 

- BIAYA TELEPON                                                    Rp.     9.500.550,00 

- BBM DAN PEMELIHARAAN                                  Rp.  18.345.500,00 

- SURVEI LAPANGAN & PERJALANAN DINAS    Rp.       975.200,00 

- BIAYA ASURANSI/BANK                                       Rp                       - 

- IMB, STNK, GAPENSI, P3, KIEUR                          Rp.                      - 

- JAMSOSTEK                                                              Rp.    2.329.945,00 

- RETRIBUSI & PERIZINAN                                      Rp.  10.479.600,00 

- BENDA POS, ATK, PHOTOCOPY & ADM            Rp.    3.241.975,00 

TOTAL BIAYA UMUM & ADMINISTRASI                                               Rp. 

(126.966.152,00) 

 

LABA USAHA                                                                                                 Rp.  446.713.160,00 

 

PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN : 

- PENDAPATAN SEWA                                             Rp.  15.345.700,00 

- PENDAPATAN BUNGA                                           Rp.    6.300.250,00 

- BIAYA ADMINISTRASI BANK                              Rp    (4.750.650,00) 

TOTAL BIAYA LAIN-LAIN                                                                           Rp.    16.895.300,00 

 

LABA BERSIH                                                                                                Rp.  463.608.460,00 

 

 

 

 

Sumber : PT. MARISKA 

 

 

 



Lampiran 3 

PT MARISKA 

NERACA 

PER 31 DESEMBER 2005 DAN 2006 
  2005 2006   2005 2006 

            
AKTIVA     PASIVA     

            
AKTIVA LANCAR     HUTANG     
- KAS DAN BANK Rp. 374.730.205,00 Rp. 454.945.350,00 - HUTANG BANK Rp.                     - Rp.                     - 
- PIUTANG LAIN-LAIN Rp.  18.575.000,00 Rp.   10.245.175,00 - HUTANG DAGANG Rp.                     - Rp.    5.200.000,00 
- PERSEDIAAN ALAT TULIS/KANTOR Rp.    4.004.370,00 Rp.     2.327.400,00 - HUTANG LAINNYA Rp.      480.000,00 Rp.    2.150.325,00 
            

TOTAL AKTIVA LANCAR Rp. 397.309.575,00 Rp. 467.517.925,00 TOTAL HUTANG Rp.      480.000,00 Rp.    7.350.325,00 

            
AKTIVA TETAP           
- PERALATAN DAN MESIN Rp. 452.792.932,00 Rp. 475.650.000,00       
- AKUMULASI PENYUSUTAN Rp.(148.500.000,00) Rp.(167.355.200,00) MODAL     

  Rp. 304.292.932,00 Rp. 308.295.200,00       

- INVENTARIS KANTOR Rp.  95.000.000,00 Rp. 110.000.000,00 - MODAL DISETOR Rp. 150.000.000,00 Rp. 150.000.000,00 
- AKUMULASI PENYUSUTAN Rp. (95.000.000,00) Rp.  (98.000.000,00) - LABA DITAHAN Rp. 396.167.983,00 Rp. 288.263.423,00 

  - Rp.   12.000.000,00 - LABA TAHUN BERJALAN Rp. 218.220.344,00 Rp. 420.358.178,00 

- GEDUNG/KANTOR Rp.  59.326.180,00 Rp.   80.101.570,00   Rp. 764.388.327,00 Rp. 858.621.601,00 

- AKUMULASI PENYUSUTAN Rp. (14.831.540,00) Rp.  (19.775.390,00)       

  Rp.  44.494.640,00 Rp.   60.326.180,00 - DEVIDEN DIBAGI Rp.                      - Rp.                      - 

- KENDARAAN Rp. 250.000.000,00 Rp. 250.000.000,00       
- AKUMULASI PENYUSUTAN Rp.(231.228.820,00) Rp.(232.167.379,00)       
  Rp.   18.771.180,00 Rp.   17.832.621,00       

            

TOTAL AKTIVA TETAP Rp. 367.558.752,00 Rp. 398.454.001,00 TOTAL MODAL Rp. 764.388.327,00 Rp. 858.621.601,00 

            

TOTAL AKTIVA Rp. 764.868.327,00 Rp. 865.971.926,00 TOTAL PASIVA Rp. 764.868.327,00 Rp. 865.971.926,00 



 


