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ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN  

PADA PT. JAYA ASIA GEMILANG 

 

OLEH : LIZA NOVITA SARI 

NIM : 01770423186 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Jaya Asia Gemilang yang 

beralamatkan di Bukit Barisan, Pekanbaru. Perusahaan ini bergerak di bidang 

perdagangan yaitu menjual barang chemical dan variasi mobil. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Maret 2020, dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu 

menganalisis data-data yang diperoleh diperusahaan berdasarkan teori yang 

relevan dengan permasalahan. Jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu 

dokumentasi dan wawancara dengan pihak perusahaan. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pengakuan pendapatan dan beban 

yang diterapkan oleh perusahaan dan untuk mengetahui penyajian pendapatan dan 

beban dalam laporan keuangan yang wajar dan informatif sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 

Berdasarkan hasil penelitian, pengakuan pendapatan dan beban pada PT. Jaya 

Asia Gemilang hanya menggunakan metode cash basis yaitu suatu metode 

dimana pendapatan diakui pada saat kas diterima dan beban dilaporkan pada saat 

kas dikeluarkan. Dari penelitian tersebut, pengakuan pendapatan dan beban pada 

PT. Jaya Asia Gemilang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 

 

Kata kunci : pengakuan, pendapatan, beban 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan merupakan suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang 

menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat atau pelanggan. Di Indonesia, 

terdapat 3 (tiga) jenis perusahaan yaitu: perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan 

perusahaan manufaktur. Dalam suatu perusahaan, pendapatan merupakan hal yang 

sangat penting. Pendapatan akan  mempengaruhi tingkat laba yang akan 

dihasilkan suatu perusahaan, yang mana laba tersebut diharapkan dapat menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan. Semua perusahaan mengharapkan laba yang 

tinggi atau laba yang sesuai dengan prediksi perusahaan. Namun tidak jarang ada 

perusahaan yang mengalami kerugian, bahkan berujung dengan kebangkrutan. 

Dalam perhitungan laporan laba rugi, pendapatan yang diperoleh akan 

dibandingkan dengan beban yang dikeluarkan serta hasil usaha yang diperoleh 

dalam satu periode. 

 Tujuan utama dari setiap perusahaan baik yang berskala besar atau yang 

berskala kecil adalah menghasilkan laba secara maksimal untuk menjaga 

kelangsungan usaha agar dapat berlanjut seterusnya serta berusaha untuk 

mengembangkan usahanya. Agar tujuan ini tercapai, sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan harus dikelola secara efektif dan efisien guna  menghindari 

pengangguran dan pemborosan dana. Sumber utama pendapatan perusahaan 

dagang berasal dari penjualan barang dagang. Saat sekarang ini, banyak 
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perusahaan yang menggunakan media sosial (seperti facebook, instagram, 

whatsapp) sebagai tempat untuk mempromosikan atau memasarkan produknya.  

Setiap perusahaan akan menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

perusahaan karena laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

perusahaan dalam mengambil keputusan. Biasanya informasi kinerja suatu 

perusahaan diukur dari penghasilan atau laba yang diperoleh perusahaan, yang 

pada umumnya disajikan dalam laporan laba rugi (income statement). Laporan 

laba rugi yang merupakan bagian laporan keuangan suatu perusahaan harus 

bertujuan menyediakan informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan atas laporan tersebut, baik intern maupun ekstern untuk 

pengambilan keputusan.  Laporan laba rugi ini dikeluarkan secara periodik oleh 

perusahaan dimana didalamnya menggambarkan hasil operasi perusahaan untuk 

suatu jangka waktu tertentu dengan memperlihatkan hasil pendapatan dan beban 

serta laba atau rugi yang diperoleh. 

  Permasalahan yang biasanya muncul dalam pendapatan adalah pengakuan 

pendapatan. Jika penerapannya sesuai transaksi serta sesuai Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku maka  pendapatan yang diterapkan dapat dikatakan wajar. 

Selain pendapatan, beban juga merupakan faktor yang mempengaruhi kewajaran 

laporan keuangan dan diakui dalam laporan Laba Rugi berkaitan dengan 

penurunan aset dan diukur dengan andal. Pemilihan metode maupun teknik dalam 

akuntansi dapat berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan dan beban. 

Pemahaman terhadap konsep pendapatan dan beban memerlukan analisis yang 

hati-hati terhadap karakteristik dari transaksi perusahaan. Pendapatan merupakan 
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penambahan modal yang diperoleh sebagai hasil dari pemberian jasa atau 

penjualan barang perusahaan kepada pelanggan baik secara kredit atau kas, 

sedangkan biaya ekonomis yang muncul sebagai akibat untuk memperoleh 

pendapatan disebut dengan beban. Jadi sifat beban adalah mengurangi modal 

perusahaan.  

Dalam laporan laba rugi yang menjadi pusat perhatian adalah total 

pendapatan, beban dan laba. Perusahaan harus menentukan metode pengakuan 

pendapatan yang digunakan. Terdapat dua metode pengakuan pendapatan dan 

beban yaitu berdasarkan accrual basis dan berdasarkan cash basis. Accrual basis 

adalah pendapatan dan beban diakui saat terjadinya transaksi tanpa memandang 

apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Cash basis adalah basis akuntansi 

yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara 

kas  diterima atau dibayarkan yang digunakan untuk mengakui pendapatan dan 

beban.  Jika perusahaan dapat menentukan metode pengakuan yang tepat maka 

informasi mengenai pendapatan perusahaan akan efektif dan efisien, sehingga 

laba yang diperoleh menjadi optimal. Analisis akuntansi pendapatan dan beban 

merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap pengakuan, pengungkapan, 

pencatatan dan penyajian pendapatan dan beban pada sebuah perusahaan terutama 

untuk perusahaan yang memiliki kontrak pekerjaan dengan jangka waktu 

pengerjaan lebih dari satu periode akuntansi.  

Menurut Carl S. Warren dkk (2014), Ketika menyiapkan laporan 

keuangan, masa ekonomis perusahaan dibagi berdasarkan waktu tertentu. Konsep 

periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode 
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yang tepat. Untuk menentukan periode yang tepat, akuntan selalu mengacu pada 

IFRS yang mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual basis of 

accounting). Pada akuntansi berbasis akrual, beban dilaporkan pada periode yang 

sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut.  

Selain akuntansi berbasis akrual, ada beberapa perusahaan menggunakan 

akuntansi berbasis kas ( cash basis of accounting). Dalam metode ini, pendapatan 

dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima 

atau dikeluarkan. Perusahaan yang menggunakan metode ini adalah perusahaan 

dagang dan jasa yang berskala kecil. Jika dengan menggunakan metode basis kas 

perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang sama dengan laporan 

yang disiapkan dengan menggunakan basis akrual, maka perusahaan boleh 

menggunakan metode ini. 

 Menurut konsep pemadanan (matching concept), atau prinsip pemadanan 

(matching principle) yang disebut juga konsep pengaitan atau penandingan, antara 

pendapatan dan beban yang terkait, beban-beban yang terkait dengan penciptaan 

pendapatan haruslah dilaporkan dalam periode yang sama dimana pendapatan 

tersebut juga diakui. 

Pengakuan pendapatan dan beban bertujuan untuk mengetahui jumlah 

pendapatan yang diperoleh perusahaan (pengakuan pendapatan) dan berapa biaya 

yang dikorbankan perusahaan (pengakuan biaya). Ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan laba rugi yang wajar. Penentuan suatu dasar untuk pengakuan 

pendapatan sangat ditentukan oleh sifat dan jenis perusahaan, ada beberapa cara 

pengakuan pendapatan yaitu: pengakuan pendapatan saat penjualan, pengakuan 
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pendapatan setelah penyerahan, dan pengakuan pendapatan untuk transaksi 

penjualan. Tujuan utama dari pengakuan adalah untuk menentukan kapan suatu 

penghasilan akan diakui sebagai pendapatan dan kapan diakui sebagai beban. 

Pengakuan pendapatan dan beban ini sangat penting artinya untuk mendapatkan 

laba-rugi yang wajar. Prinsip yang digunakan yaitu untuk mendapatkan laba-rugi 

yang wajar.  

PT. Jaya Asia Gemilang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

perdagangan. Jadi, pendapatan utama PT. Jaya Asia Gemilang adalah berasal dari 

penjualan barang dagangan. Sedangkan beban yang dikeluarkan oleh PT. Jaya 

Asia Gemilang adalah  beban pokok penghasilan, beban penjualan, beban lain-lain  

(biaya BBM kurir dan marketing, serta biaya makan karyawan) dan beban 

administrasi.  PT. Jaya Asia Gemilang melakukan 2 sistem penjualan yaitu: 

1. Penjualan secara tunai penjualan yang cara pembayarannya dilakukan secara 

langsung pada waktu terjadi transaksi penjualan. 

2. penjualan secara kredit penjualan yang cara pembayarannya secara bertahap 

atau dengan angsuran dengan batas waktu yang telah disepakati antara 

penjualan dengan pembelian. 

PT. Jaya Asia Gemilang ini menjual berbagai jenis barang chemical seperti 

diesel injection cleaner, chainlube, fuel injection cleaner, dan lain- lain, serta 

produk tambahan yaitu variasi mobil seperti wyper, klakson, kamera, alarm, 

parfum mobil, dan juga menjual cairan pembersih mobil yaitu shampoo mobil dan 

semir ban. PT. Jaya Asia Gemilang merupakan distributor/ gudang, sehingga PT. 

Jaya Asia Gemilang ini menjual produknya ke toto-toko yang berada dipekanbaru 
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maupun toko-toko yang berada diluar pekanbaru. Marketing PT. Jaya Asia 

Gemilang menjual  produk secara online yaitu di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, 

OLX, Instagram, Facebook, dan juga langsung terjun kelapangan. Pembayarannya 

bisa kas dan juga kredit untuk toko-toko tertentu.    

Dasar pencatatan yang digunakan oleh PT. Jaya Asia Gemilang adalah 

menggunakan prinsip cash basis yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima, 

PT. Jaya Asia Gemilang tidak menggunakan metode accrual basis yaitu 

pendapatan diakui pada saat transaksi terjadi tanpa memperhatikan kas secara 

fisik. 

Permasalahannya adalah apabila perusahaan hanya menggunakan metode 

cash basis, bagaimana cara perusahaan membuat pembukuan untuk jangka waktu 

yang panjang dan apabila ada pendapatan yang harus diakui pada periode 

sekarang contohnya penjualan secara kredit yang pendapatannya harus diakui 

pada peride saat ini, sementara perusahaan hanya mengakui pendapatannya pada 

saat penerimaan kas saja. Kalau perusahaan hanya menggunakan metode cash 

basis itu hanya untuk jangka waktu yang  pendek. Pendapatan seharusnya diakui 

pada saat yang tepat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Permasalahan lainnya adalah dalam pengakuan beban adalah bagaimana 

cara perusahaan mengakui beban penyusutan dan beban yang  harus  diakui  pada  

periode  yang  akan  datang, sementara perusahaan mengakui beban pada periode 

sekarang, contohnya biaya token listrik. Sedangkan perusahaan hanya 

menggunakan metode cash basis saja, sementara beban penyusutan (misalnya 

beban penyusutan bangunan, beban penyusutan komputer, beban penyusutan 
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perlengkapan dan peralatan  kantor, dan beban penyusutan lainnya) memerlukan 

jangka waktu yang panjang. Seharusnya perusahaan juga harus menggunakan 

metode accrual basis untuk mengakui beban. 

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan 

mengangkat masalah ini secara lebih mendalam lagi dan menuangkan dalam 

bentuk laporan / skripsi minor yang berjudul “ ANALISIS PENGAKUAN 

PENDAPATAN DAN BEBAN PADA PT. JAYA ASIA GEMILANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalahnya adalah : “ Apakah Pengakuan Pendapatan dan Beban 

pada PT. Jaya Asia Gemilang Telah Sesuai Dengan  Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)”. 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah pengakuan pendapatan dan beban yang 

diterapkan oleh PT. Jaya Asia Gemilang telah sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis 

a) Untuk menambah wawasan berfikir, memperluas pengetahuan, baik 

dalam teori maupun praktek,   
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b)  sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi diploma 3 (D3) 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau. 

b. Bagi perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk perbaikan dalam sistem akuntansi yang diterapkan. 

c. Bagi pihak lain 

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan dapat 

menambah wawasan bagi pembaca tentang pengakuan pendapatan dan beban. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Penulisan laporan tugas akhir ini membahas mengenai “Analisis 

Pengakuan Pendapatan Dan Beban pada PT. Jaya Asia Gemilang” . Dalam 

pengumpulan data dan informasi penulis menyusun metode sebagai berikut:  

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Di Jalan Bukit Barisan, Ruko Permata No.06, 

Pekanbaru, Riau pada bulan Maret 2020 sampai Tugas Akhir diselesaikan.  

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Adapun data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini berupa : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari PT. Jaya Asia 

Gemilang dengan melakukan interview atau wawancara kepada pihak yang 

berkompeten dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature, dokumen yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalampenelitian ilmiah 

ini adalah : 

a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara  langsung dengan 

pihak perusahaan seperti marketing, bagian administrasi, dan direktur utama 

yang berkaitan dengan Pengakuan Pendapatan dan Beban, Supaya penulis 

mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.  

b. Dokumentasi, adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencari bukti yang 

akurat, yaitu dengan mengutip secara langsung data yang dimiliki oleh PT. 

Jaya Asia Gemilang, data terkait pengakuan pendapatan dan beban.  

c. Penelitian Pustaka, adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang 

relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau 

sehubungan dengan teori teori yang dibutuhkan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian ini, maka penulis membutuhkan sumber dari buku 

yang terkait dalam penelitian ini. 

 

1.5 Teknik Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode 

deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan atau melukiskan objek 

penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, 

kemudian dari data yang dikumpulkan diambil sebuah kesimpulan.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Agar dapat mempermudah dan memahami pembahasan yang dilakukan,  

penulis membagi atas beberapa bab dan masing masing bab mempunyai sub-sub 

bab sehingga sistematika penulis sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub-sub 

yang membahas tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian. metode penelitian, teknik analisis data 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini merupakan gambaran umum PT. Jaya Asia Gemilang dan 

menguraikan tentang sejarah singkat serta struktur organisasi PT. Jaya 

Asia Gemilang. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan pada PT. 

Jaya Asia Gemilang mengenai Analisis Pengakuan Pendapatan Dan 

Beban. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan yang di peroleh 

dari hasil penelitian dan juga saran dari penulis yang diharapkan dapat 

berguna bagi PT. Jaya Asia Gemilang. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

  PT. Jaya Asia Gemilang beralamatkan Di Jalan Bukit Barisan, Ruko 

Permata No.06, Pekanbaru, Riau dan kantor pusatnya beralamatkan di Serpong, 

Tangerang, Banten. PT. Jaya Asia Gemilang didirikan pada tahun 2014 oleh 

Anthony Setiadi. Sebelum berdiri sendiri, perusahaan ini masih atas nama 

perusahaan pusat, tetapi terkendala saat mencetak faktur pajak dan juga ada alasan 

lainnya. Oleh karena alasan tersebut, maka pada tahun 2014 berdirilah PT. Jaya 

Asia Gemilang.  PT. Jaya Asia Gemilang adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang perdagangan yaitu perdagangan berbagai jenis barang chemical (cairan 

pembersih) serta beberapa produk tambahan yaitu variasi mobil yang dijual secara 

ecer dan grosir. Awalnya perusahaan ini hanya menjual barang chemical saja. 

Tetapi karena melihat kebutuhan konsumen dan permintaan pasar, perusahaan 

mulai mengembangkan dan menjual produk baru sesuai permintaan konsumen.  

Produk yang dijual bisa dibayar secara tunai dan kredit. Pembayaran secara kredit 

hanya di berikan kepada toko-toko tertentu saja. 

  Produk yang di jual adalah berbagai jenis barang chemical seperti diesel 

injection cleaner, chainlube, fuel injection cleaner, dan lain- lain, serta produk 

tambahan yaitu variasi mobil, yaitu wyper, klakson mobil, alarm, kamera, parfum 

mobil, central lock, kepala aki, berbagai jenis lampu mobil, shampoo mobil, semir 

ban, dan masih banyak lagi.  
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Visi PT. Jaya Asia Gemilang: 

Menjadi distributor (penyedia barang) produk chemical dan variasi mobil 

terlengkap di Indonesia yang Mampu bersaing secara sehat dengan mengikuti 

peraturan yang berlaku di Indonesia dan menjadi penyedia produk yang 

berkualitas premium. 

 

Misi PT. Jaya Asia Gemilang: 

1. Menyediakan produk yang berkualitas premium dengan harga yang terjangkau 

dan lebih murah dari toko lain serta menyediakan produk dengan jumlah yang 

banyak sehingga barang yang dibutuhkan toko-toko (konsumen) selalu tersedia 

2. Memberikan pelayanan yang terbaik (memuaskan) kepada pelanggan dengan 

mengutamakan produk yang berkualitas 

3. Menjalin kerja sama yang baik dengan pemasok  

4. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dan mengikuti 

peraturan yang berlaku serta bertanggungjawab dalam menjalankan usaha di 

lingkungan masyarakat sekitar. 

  

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

1. Direktur utama perusahaan  

Direktur utama perusahaan adalah pemimpin perusahaan tertinggi yang 

bertanggungjawab atas jalannya perusahaan secara keseluruhan. Tugas Direktur 

Utama Perusahaan adalah sebagai koordinator, komunikator, pengambil 

keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan 
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memimpin perusahaan Perseroan Terbatas (PT). berikut adalah beberapa tugas 

direktur utama: 

a) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan 

b) Bertanggungjawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan 

c) Bertanggungjawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga 

keuntungan perusahaan 

d) Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan 

pembelanjaan kekayaan perusahaan 

e) Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia 

luar perusahaan 

f) Menetapkan strategi-strategi yang stategis untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan 

g) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai dari 

bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang. 

h) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan 

 

2. Bagian pemasaran yaitu Sales Marketing 

Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan, 

mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai 

bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Kegiatan penjualan produk 

ialah tanggung jawab seorang yang berada pada profesi sales marketing di sebuah 

perusahaan. Kegiatan yang biasa dilaksanakan sales marketing adalah: 

a) Aktif mencari target (konsumen) 
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b) Merekap data hasil penjualan 

c) Menjamin kepuasan pelanggan 

d) Mencari mitra kerja 

e) Menyusun strategi lanjutan 

f) Menagih uang penjualan pada toko yang menggunakan metode pembayaran 

secara kredit   

 

3. Bagian input data yaitu bagian Administrasi 

Pekerjaan paling penting untuk seseorang staf Administrasi yakni 

melakukan kegiatan servis kantor, penyediaan sarana serta servis administrasi 

perkantoran, sesuai dengan ketetapan yang berlaku untuk mendukung kelancaran 

operasional perusahaan. Tugas dan Tanggung Jawab bagian Administrasi adalah : 

a) Mencatat dan memeriksa status data penjualan mana yang sudah masuk serta 

yang belum, supaya mempermudah untuk menindaklanjuti kekurangannya. 

b) Menginput data penjualan sehari-hari dengan cermat, benar dan juga cocok. 

c) Menindaklanjuti pengiriman data penjualan harian. 

d) Buat informasi tutup buku pada akhir bulan. berupa informasi tentang stok 

yang telah terjual dan sisa stok yang masih ada di gudang .  

e) Merekap return customers 

Tanggung jawab admin sendiri memiliki artian yang luas, namun intinya 

memastikan seluruh kegiatan yang bersifat administratif / ketatausahaan kantor 

ataupun perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Tugas pengurus sebagai 

berikut: 
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a) Memilah pos, surat, paket kiriman, pemesanan. 

b) Menjawab dan menerima telepon 

c) Memesan persediaan media tulis kantor 

d) Menyapa dan menanggapi klien 

e) Mengelola buku harian 

 

4. Bagian pengantaran barang yaitu kurir 

Kurir adalah sebuah aktivitas pengiriman barang yang dilakukan secara 

langsung. Biasanya kurir akan mengendarai sepeda motor atau mobil dalam 

proses pengirimannya. Namun yang paling sering adalah kurir yang mengendarai 

sepeda motor. Berikut ini beberapa tugas dan kewajiban dari jasa pengiriman: 

a) Memastikan produk pesanan konsumen sampai dengan tepat waktu. 

b) Jasa pengiriman harus mampu Meminimalisir hingga menghilangkan  

kemungkinan cacat produk pada saat proses pengiriman. 

c) Melakukan update informasi pengiriman selama paket berada dalam perjalanan 

sampai dengan produk sampai ditangan konsumen (penerima). 

d) Melayani Reverse logistic / return barang, yang biasanya dibutuhkan ketika 

konsumen meminta pengembalian produk karena rusak ataupun apabila mereka 

ingin melakukan penukaran tipe, ukuran, warna produk, dan hal-hal lainnya. 

 

Berikut merupakan struktur organisasi PT. Jaya Asia Gemilang:  

a) Direktur Utama adalah Bapak Sugito, SE 

b) Bagian Marketing adalah Bapak Hartato, SE 
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c) Bagian Administrasi adalah Ibu Selviana  

d) Kurir yaitu Bapak Clinton 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi  

PT. Jaya Asia Gemilang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Jaya Asia Gemilang (2020) 

 

2.3 Aktivitas Perusahaan 

PT. Jaya Asia Gemilang adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

perdagangan. PT. Jaya Asia Gemilang dalam mencatat pembelian maupun 

DIREKTUR UTAMA 

Sugito, SE 

MARKETING 

Hartato, SE 

ADMINISTRASI 

Selviana 
 

KURIR 

Clinton 
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penjualan sudah memakai program komputer. Program yang digunakan adalah 

DMS ( Database Management System ). DMS adalah suatu sistem atau perangkat 

lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi 

terhadap data yang diminta banyak pengguna. Selain di input pada Komputer 

pembelian dan penjualan juga dicatat secara manual pada buku yang telah 

disediakan. Pencatatan secara manual terdapat pada dua buku yaitu buku besar 

(untuk mencatat penjualan produk saja) dan pada buku stok (untuk mencatat 

pembelian dan penjualan produk). Kegiatan perusahaan ini adalah: 

1. Pembelian  

Kegiatan pembelian dalam PT. Jaya Asia Gemilang meliputi pembelian 

barang dagangan serta pembelian barang lain dalam rangka kegiatan usaha seperti 

komputer, printer, dan alat-alat tulis, serta pembelian produk. Pembelian dapat 

dilakukan secara kredit maupun secara tunai. Pembelian yang dilakukan secara 

kredit akan menimbulkan utang yang biasanya dicatat dalam akun Utang Dagang. 

2. Penjualan 

Untuk perusahaan dagang, akun yang digunakan untuk mencatat penjualan 

barang dagangan disebut penjualan. Penjualan dapat dilakukan secara kredit 

maupun tunai. Apabila penjualan dilakukan secara kredit akan menimbulkan 

piutang yang akan dicatat dalam akun Piutang Dagang. Namun kadang-kadang 

ketika perusahaan menjual barang dagangan juga akan menerima pengembalian 

barang atau memberi potongan harga. Penerimaan kembali barang yang telah 

dijual disebut retur penjualan (sales return), sedangkan pemberian potongan harga 

disebut pengurangan harga (sales allowances). 
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3. Penerimaan Uang 

Penjualan akan diikuti oleh penerimaan uang. Penerimaan uang dari hasil 

penjualan juga tergantung pada syarat jual beli yang telah disepakati. Selain 

penerimaan uang dari penjualan, perusahaan mungkin menerima uang dari 

sumber-sumber lain misalnya setoran modal pemilik, pinjaman dari kreditor atau 

yang lainnya. 

4. Pencatatan Persediaan Barang Dagangan 

Dalam perusahaan dagang perlu dilakukan proses pencatatan persediaan 

barang dagangan. Proses pencatatan ini berguna untuk mengetahui berapa jumlah 

persediaan awal barang dagangan dan jumlah persediaan akhir barang dagangan 

yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.serta untuk memudahkan perusahaan saat 

akan dilakukannya stock opname terhadap  barang dagangan. Pencatatan 

persediaan barang dagangan dapat dilakukan dengan dua metode yakni metode 

fisik dan metode perpetual. 

a)  Metode fisik atau periodik (Physical Inventory Method) 

      Metode fisik artinya pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang 

dagangan yang tidak dilakukan secara continue, sehingga persediaan barang 

dagangan akhir dihitung secara fisik yang ada di gudang. Hasil perhitungan itu 

bermanfaat untuk memperbarui akun persediaan barang dagangan. Kelebihan 

metode periodik adalah perusahaan mengetahui besarnya persediaan dalam 

gudang sehingga stok diketahui secara akurat.  

 

b)  Metode perpetual atau terus-menerus (Perpetual Inventory Method)  
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       Metode perpetual artinya pencatatan yang berkaitan dengan persediaan 

barang dagangan yang dilakukan secara continue, sehingga bila terjadi 

pembelian akan menambah persediaan barang dagangan dan bila terjadi 

penjualan akan mengurangi jumlah persediaan barang dagangan. 

Dalam perusahaan dagang terdapat akun-akun khusus yang tidak dijumpai 

pada perusahaan jasa. Akun-akun khusus yang biasanya terjadi pada perusahaan 

dagang antara lain sebagai berikut. 

1. Akun pembelian barang adalah akun yang digunakan untuk membeli barang 

dagangan baik secara tunai maupun secara kredit, jika pembeliannya secara 

kredit akan menimbulkan utang dagang. 

2. Akun penjualan barang adalah akun yang digunakan untuk menjual barang 

dagangan, baik secara tunai maupun secara kredit. Jika penjualannya dilakukan 

secara kredit, maka akan menimbulkan piutang dagang. 

3. Akun retur pembelian dan pengurangan harga adalah akun yang timbul karena 

mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak 

atau tidak sesuai dengan pesanan. 

4. Akun retur penjualan dan pengurangan harga adalah akun yang timbul karena 

menerima kembali sebagian barang yang telah dijual dari pembeli karena rusak 

atau tidak sesuai dengan pesanan. 

5. Akun utang dagang adalah akun yang terjadi karena membeli barang dagangan 

Atau aktiva lain secara kredit dan melunasi kewajiban atas pembelian secara 

kredit. Kewajiban perusahaan kepada pihak lain ini harus dipenuhi dalam 

jangka waktu yang telah disepakati bersama (antara kedua belah pihak).  
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6. Akun piutang dagang adalah akun yang digunakan untuk menjual barang 

dagangan secara kredit dan menerima pelunasan piutang atas penjualan secara 

kredit. 

7. Akun beban angkut pembelian adalah akun yang timbul karena pembayaran 

beban angkut barang dagangan yang ditanggung pembeli. 

8. Akun beban angkut penjualan adalah akun yang timbul karena pembayaran 

beban angkut untuk mengirim barang yang ditanggung oleh penjual. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Dari uraian dari bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik 

kesimpulan. yaitu: 

1. PT. Jaya Asia Gemilang beralamatkan Di Jalan Bukit Barisan, Ruko Permata 

No.06, Pekanbaru, Riau dan kantor pusatnya beralamatkan di Serpong, 

Tangerang, Banten.  Perusahaan bergerak di bidang perdagangan yaitu menjual 

produk chemical (diesel injection cleaner, chainlube, fuel injection cleaner, 

dan lain- lain)  dan  variasi mobil (wiper, klakson mobil, dan lain-lain). 

2. Perusahaan yang berskala kecil boleh menggunakan metode basis kas, jika 

memiliki sedikit piutang dan utang serta dengan metode basis kas akan   

menghasilkan laporan keuangan yang sama dengan laporan yang disiapkan 

menggunakan basis akrual. Tetapi, Metode basis kas tidak berlaku pada prinsip 

matching antara pendapatan dan biaya karena mungkin ada biaya-biaya  yang  

harus  diakui  pada  periode  yang  akan  datang ( sedangkan dengan metode 

basis kas beban diakui pada periode sekarang contohnya beban token listrik)  

dan adanya pendapatan yang harus diakui pada periode sekarang ( sedangkan 

dengan metode basis kas pendapatan diakui pada periode yang akan dating 

contohnya penjualan barang secara kredit).  Hal tersebut akan menyebabkan 

perbedaan saldo pada laporan laba rugi antara metode basis kas dengan basis 

akrual. 
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3. Pengakuan pendapatan pada PT. Jaya Asia Gemilang menggunakan metode 

cash basis dimana perusahaan baru mencatat pendapatan apabila pendapatan 

telah direalisasikan secara real (menerima kas dari pelanggan), sehingga 

perusahaan tidak mengakui adanya piutang pendapatan. Hal ini menyebabkan 

pendapatan piutang yang ditampilkan tidak sesuai dengan jumlah yang 

sebenarnya dan lebih kecil dari  piutang yang seharusnya dengan jumlah 

pendapatan yang akan diterima. 

4. Pengakuan beban pada PT. Jaya Asia Gemilang menggunakan metode cash 

basis untuk beban token listrik dimana beban token listrik ini menampilkan 

jumlah beban lebih besar dari yang seharusnya. perusahaan tidak 

menggunakan metode accrual basis yaitu tidak memakai  akun token listrik 

dibayar dimuka yang seharusnya dipakai, agar sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku umum yaitu SAK ETAP. 

 

4.2 Saran  

 Penulis akan mencoba untuk memberikan saran kepada PT. Jaya Asia 

Gemilang, yaitu: 

1. PT. Jaya Asia Gemilang  harus melakukan pencatatan yang benar sesuai 

dengan SAK ETAP supaya tidak terjadi kesalahan dalam menyajikan laporan 

keuangan (harus membuat laporan keuangan yang wajar) dan supaya tidak 

terjadi keraguan bagi manajemen dalam mengambilan keputusan yang tepat. 

2. Untuk metode pencatatan pendapatan dan beban yang normal seharusnya 

perusahaan menggunakan dua metode yaitu cash basis dan accrual basis.  
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3. Untuk mengakui pendapatan dan beban untuk jangka waktu yang panjang dan 

untuk jangka waktu pendek seharusnya perusahaan menggunakan metode 

accrual basis juga , bukan hanya memakai metode cash basis saja. 
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LAMPIRAN 

 

1.1 Izin Penelitian 

 



1.2 Daftar Penjualan Harian PT. Jaya Asia Gemilang 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



1.3 Faktur Penjualan PT. Jaya Asia Gemilang 

 



1.4  laporan kas harian PT. Jaya Asia Gemilang ( bulan Desember 2019 dan 

Januari 2020) 

 



L A P O R A N   -   K A S   -   H A R I A N 

PER TANGGAL : 31-01-2020 

      
TGL NOTA JELAS DEBET KREDIT SALDO 

1/1/2020      -   -  384.000,00 

3/1/2020 KK*2001.0002 MINYAK REM 3 KOLI  -  75.000,00 309.000,00 

6/1/2020 KK*2001.0001 PENAMBAHAN KAS 1.000.000,00 - 1.309.000,00 

6/1/2020 KK*2001.0001 JAGA MALAM  -  50.000,00 1.259.000,00 

6/1/2020 KK*2001.0003 TOKEN LISTRIK  -  350.000,00 909.000,00 

6/1/2020 KK*2001.0004 CATERING KARYAWAN - 375.000,00 534.000,00 

6/1/2020 KK*2001.0005 BBM HARTATO - 276.000,00 258.000,00 

7/1/2020 KK*2001.0009 BIAYA KEBERSIHAN  -  50.000,00 208.000,00 

9/1/2020 KK*2001.0006 BARANG ROTARY 4 KOLI  -  160.000,00 48.000,00 

10/1/2020 KK*2001.0007 LAKBAN BENING  -  10.000,00 38.000,00 

16/1/2020 KK*2001.0008 AIR GALON  -  18.000,00 20.000,00 

20/1/2020 KK*2001.0002 PENAMBAHAN KAS 700.000,00 - 720.000,00 

20/1/2020 KK*2001.0010 CAT DAN KUAS  -  179.000,00 541.000,00 

29/1/2020 KK*2001.0014 EXP ROTARY 1 KOLI  -  50.000,00 491.000,00 

30/1/2020 KK*2001.0003 PENAMBAHAN KAS 572.000,00 - 1.063.000,00 

30/1/2020 KK*2001.0013 MAKAN SIANG KARYAWAN  -  572.000,00 491.000,00 

31/1/2020 KK*2001.0011 PULSA KANTOR  -  19.000,00 472.000,00 

31/1/2020 KK*2001.0012 BENSIN  -  10.000,00 462.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Laporan Keuangan (Laba Rugi) PT. Jaya Asia Gemilang 

 



 

 

 

 

 



DAFTAR WAWANCARA 

1. Bergerak dalam bidang apakah PT. Jaya Asia Gemilang? 

PT. Jaya Asia Gemilang bergerak dalam bidang perdagangan ( perusahaan 

dagang) yaitu perusahaan yang menjual produk Chemical Otomotif. Contoh 

produknya yaitu diesel injection cleaner, chainlube, fuel injection cleaner, dan 

lain- lain, serta produk tambahan yaitu variasi mobil, yaitu wyper, klakson, 

alaram, kamera, parfum mobil, central lock, kepala aki, berbagai jenis lampu 

mobil, shampoo mobil, semir ban, dan masih banyak lagi.   

2. Bagaimana awal pendirian perusahaan? 

PT. Jaya Asia Gemilang beralamatkan Di Jalan Bukit Barisan, Ruko 

Permata No.06, Pekanbaru, Riau dan kantor pusatnya beralamatkan di 

Serpong, Tangerang, Banten. PT. Jaya Asia Gemilang didirikan pada tahun 

2014 oleh Anthony Setiadi. Sebelum berdiri sendiri perusahaan ini masih atas 

nama perusahaan pusat, tetapi terkendala saat mencetak faktur pajak dan juga 

ada alasan lainnya. Oleh karena alasan tersebut, maka pada tahun 2014 

berdirilah PT. Jaya Asia Gemilang. Awalnya perusahaan menjual produk 

untuk supplier ke bengkel dan beberapa proyek pengadaan. 

3. Bagaimana proses bisnis dan siklus pendapatan yang terjadi? 

Proses bisnis penjualan produk atau barang dimulai dari marketing 

mendatangi pelanggan atau pelanggan yang mendatangi marketing. Pelanggan 

dapat memesan barang sesuai dengan keinginannya, kemudian marketing akan 

memberikan catatan pembelian produk oleh konsumen kepada bagian 

administrasi. Bagian administrasi akan mencetak faktur sesuai dengan catatan 



pembelian konsumen yang diberikan oleh marketing. Kemudian faktur yang 

telah dicetak akan diserahkan ke bagian gudang dan bagian gudang akan 

menyiapkan barang yang tertera pada faktur penjualan tersebut. Terakhir, kurir 

akan mengantarkan barang pesanan konsumen sesuai alamat yang yang 

diberikan konsumen. 

Penjualan juga dapat dilakukan melalui aplikasi seperti shopee, OLX, 

tokopedia, facebook, dan instagram. Pelanggan dapat memesan produk sesuai 

keinginan pada aplikasi salah satu tersebut atau pelanggan juga dapat 

menghubungi marketing dengan menggunakan telpon, sms, atau whatsapp. 

Pelanggan akan diminta untuk mengirimkan catatan produk yang diinginkan  

beserta alamat lengkap pelanggan. 

4. Bagaimana sistem penjualan perusahaan? 

Sistem penjualan secara langsung maupun tidak langsung, langsung ke 

user (pemakai) dan lebih banyak ke privat label. 

5. Bagaimana siklus akuntansi perusahaan? 

Siklus akuntansi yang dijalankan oleh PT. Jaya Asia Gemilang dimulai 

dari mencatat transaksi kedalam program komputer dan ke dalam buku yang 

di sediakan untuk mencatat transaksi serta mencatat pembelian dan penjualan 

produk. Kemudian dibuatlah bukti kas masuk dan laporan kas harian untuk 

menyusun laporan keuangan setiap bulannya.  

6. Apakah perusahaan telah memiliki kebijakan pembatasan kredit untuk 

pelanggan? 



Ada. Limit kredit dihitung dari besarnya perusahaan dan profil perusahaan 

tersebut. Biasanya perusahaan memberikan waktu dari 3 bulan sampai 6 bulan 

yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali. kadang ada pelanggan yang terlambat 

bayar yang mengakibatkan arus kas terganggu. Sehingga pembayaran ke 

supplier juga tertunda (kalau kas cadangan juga terpakai). 

7. Darimana sajakah pendapatan perusahaaan berasal? 

Pendapatan perusahaan berasal dari penjualan produk, bunga deposito, dan 

pendapatan potongan pembelian.  

8. Apa sajakan yang menjadi beban dalam menunjang kegiatan perusahaan? 

Yang menjadi beban perusahaan dalam kegiatannya adalah harga produk 

yang berubah-ubah, Beban gaji karyawan, Beban asuransi, Beban lain-lain ( 

Yang termasuk beban lain-lain adalah beban pulsa kantor dan marketing, 

beban makan karyawan, beban perbaikan peralatan kantor ( perbaikan printer, 

komputer, dll), beban kebersihan dan keamanan, beban ekspedisi, beban 

BBM marketing, dan beban token listrik), dan Beban pajak penghasilan 

9. Bagaimanakah metode yang dilakukan perusahaan untuk mengakui 

pendapatan dan  bebannya? 

Dalam mengakui pendapatan dan beban perusahaan menggunakan metode 

cash basis, yaitu pendapatan dan beban diakui pada saat penerimaan tunai  

atau pengeluaran tunai ( baik dalam bentuk uang tunai maupun pembayaran 

melalui bank). Alasan perusahaan menggunakan basis kas adalah piutang 

perusahaan sedikit, bisa terjadi return barang, dan penambahan diskon kepada 

pembeli karena melunasi utang sebelum jatuh tempo. Semua jenis pendapatan 



perusahaan diakui secara cash basis tanpa terkecualu. Dalam penyajian 

laporan keuangan, perusahaan hanya memasukkan penjualan yang telah 

dibayar secara tunai oleh pelanggan dan beban dimasukkan ketika pembayaran 

dilakukan. Sedangkan penjualan yang belum dibayarkan oleh pelanggan tidak 

disajikan dalam laporan keuangan sampai barang tersebut dibayar oleh 

pelanggan barulah perusahaan mengakui pendapatan penjualan. Harga jual 

barang merupakan hasil kesepakatan antara perusahaan dengan pelanggan. 

Setelah produk dijual, perusahaan tidak mengontrol lagi produk yang telah 

terjual. Setelah menjual produk, perusahaan akan menerima manfaat 

ekonominya yaitu penerimaan atau penambahan kas. 

10. Apakah perusahaan melakukan penjurnalan?  

Perusahaan tidak melakukan penjurnalan, karena jika melakukan 

penjurnalan pekerjaan akan semakin lambat dengan banyaknya akun-akun 

yang bersangkutan dengan transaksi. Dengan buku yang disediakan lebih 

efisien untuk pencatatan setiap transaksi. 
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