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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum laba optimum merupakan tujuan setiap perusahaan

didirikan. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut pada kondisi saat ini

sangat diperlukan kecermatan pelaksana atau pengelola perusahaan melakukan

sinergi yang kuat antar masing-masing bagian dalam organisasi perusahaan.

Sinergi integral dari seluruh bagian-bagian dalam perusahaan akan dapat

mendukung kelancaran operasional perusahaan yang pada akhirnya

diharapkan akan dapat mencapai tujuan perusahaan.

Diantara berbagai kebijakan perusahaan, salah satu fungsi penting

adalah bagaimana pengakuan pendapatan dan beban pada perusahaan. Fungsi

ini dikatakan cukup penting karena sumber laba perusahaan berasal dari

pendapatan dan beban sehingga perlu diketahui pengakuan atas pendapatan

dan beban bagi perusahaan agar tidak terjadi kesalahan pencatatan. Untuk

perusahaan kecil dan memiliki jumlah penjualan terbatas, pengakuan atas

pendapatan dan beban bukanlah masalah rumit. Tetapi bagi perusahaan besar

dalam skala penjualan besar, pengakuan pendapatan dan beban telah menjadi

masalah rumit dan kompleks.

Secara umum, laba mempakan selisih antara kesejumlahan pendapatan

dan beban suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain,

pendapatan dan beban mempakan unsur penting dalam menyajikan informasi



2

dalam laporan keuangan. Oleh sebab, itu diperlukan adanya pengakuan yang

tepat terhadap unsur pendapatan dan beban.

Pengakuan pendapatan dan beban dilakukan dengan mencatat dan

mencantumkan sesuai dengan nilai yang seharusnya. Bila pendapatan maupun

beban yang diakui tidak sama dengan yang seharusnya (terlalu besar atau

terlalu kecil), maka informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi menjadi

tidak tepat.

Menurut Eli Dasmi (2013:1) Pendapatan merupakan peningkatan

jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha, yang timbul dari

penyerahan barang atau jasa aktivitas usaha lainnya didalam suatu priode,

yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan, sedangkan biaya yang secara

langsung atau tidak langsung dimanfaatkan dalam usaha penghasilan disebut

dengan beban.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan mengungkapkan bahwa

pendapatan diartikan sebagai arus kas masuk brutto dari manfaat ekonomis

yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu priode akuntansi,

bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari

kontribusi penanaman modal. Sedangkan beban dapat diartikan sebangai

pengorbanan ekonomis untuk menghasilkan sesuatu dalam kegiatan

perekonomian.

Pendapatan dapat diakui pada saat, 1. Selesai produksinya, 2.

Pendapatan diakui secara professional selama tahap produksi, 3. Pendapatan

diakui pada saat pembayaran diterima, 4. Pendapatan dari penjualan
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konsinyasi. Pendapatan direalisasi pada saat asset yang diterima siap

ditukarkan dengan sejumlah kas atau setara kas. Pendapatan ditahan pada

substansi dari satu kesatuan pertukaran tersebut harus mendatangkan

keuntungan (laba) yang dihasilkan dari pendapatan tersebut yaitu laba diakui

atau punya nilai komplit.

Pengakuan pendapatan dan beban merupakan salah satu hal yang

penting untuk menentukan kapan suatu penghasilan diakui sebagai pendapatan

dan biaya diakui sebagai beban. Analisis akuntansi pendapatan dan beban

merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap pengakuan pengungkapan,

pencatatan dan penyajian pendapatan dan beban pada sebuah perushaan

terutama untuk perusahaan yang memiliki kontrak pekerjaan dengan jangka

waktu pengerjaan lebih dari satu priode akuntansi.

Pengakuan pendapatan dan beban bertujuan untuk mengetahui jumlah

pendapatan yang diperoleh dalam kontrak tersebut ( pengakuan pendapatan )

dan beberapa biaya yang dikorPT Bankan pada kontrak tersebut ( pengakuan

biaya ) yang terjadi dalam kontrak kontruksi. Ini dimaksudkan untuk

mendapatkan laba rugi yang wajar. Prinsip yang digunakan yaitu prinsip cash

basis dan accrual basis. Apabila cash basis digunakan maka pendapatan

diakui pada saat kas diterima dan beban dilaporkan pada saat kas dibayar. Dan

apabila accrual basis yang digunakanmaka pendapatan diakui pada saat

pendapatan itu dihasilkan walaupun secara fisik kas belum diterima dan beban

diakui pada saat beban terjadi tanpa memperhatikan arus kas keluar dalam

usaha penghasilan pendapatan.
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Dalam mengakui suatu pendapatan yang diterima dan beban yang

dikorPT Bankan, masalah pisah batas (cut off) merupakan hal penting yang

perlu diperhatikan. Dasar akuntansi keuangan menyebutkan bahwa

pendapatan tidak boleh diantisipasi atau secara material dinyatakan terlalu

besar atau terlalu kecil. Seperti halnya pendapatan, masalah pisah batas juga

berlaku untukbiaya.Hal ini yang perlu diperhatikan dalam penerapan pisah

batas (cut off) adalah memastikan bahwa semua biaya yang terjadinya telah

dicatat betul-betul merupakan beban priode bersangkutan. Untuk keputusan

batas tersebut sangat berkaitan dengan pengakuan.

Penentuan suatu dasar untuk pengakuan pendapatan sangat ditentukan

oleh sifat dan jenis perusahaan, ada beberapa cara pengakuan pendapatan

yaitu: pengakuanpendapatan saat penjualan, pengakuan 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. Prinsip yang digunakan yaitu cash basis

dan accrual basis.

Menurut prinsip matching, beban harus diakui pada saat pendapatan

yang berhubungan dengannya juga diakui. Jadi pendapatan dilaporkan dahulu,

kemudian disusul dengan pelaporan beban beban yang berhubungan dengan

pendapatan tersebut dalam priode yang sama. Hanya dalam hal-hal yang
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terjadi pendapatan ditangguhkan sampai beban dapat diukur atau

diklasifikasikan. Oleh karnanya, matching sangat diperlukan. Penentuan

secara berkala, minsalnya triwulan, kuartalan atau tahunan. Konsep matching

ini tidak diperlukan apabila perusahaan cukup dilaporkan pada akhir priode.

Transaksi mengenai pendapatan dan beban dilaporkan secara terpisah. Saat

penggunaan barang dan jasa biasanya tidak bersamaan dengan saat penjualan

produk prusahaan.

PT Bank Riau Kepri Capem Tangkerang adalah perusahaan jasa, yang

memperoleh sumber pendapatan dari : bunga pinjaman, penarikan antar

cabang ( cek, giro, tabungan), adm bank ganti buku, adm bank atas Real Time

Gross Setlement (RTGS). Sedangkan beban yang dikeluarkan adalah:beban

pokok penghasilan, beban BBM, beban ATK, beban oprasional perusahaan,

beban umum dan administrasi, beban asuransi dan beban penyusutan aktiva

tetap.

Dasar pencatatan yang digunakan oleh PT Bank Riau Kepri capem

tangkerang adalah mengunakan prinsip cash basis dan accrual basis diakui

pada saat kas diterima dan pada saat terjadinya transaksi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatas maka

penulis mencoba merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimanakah pengakuan pendapatan dan beban pada PT Bank Riau

Kepri Capem Tangkerang?
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2. Apakah pengakuan pendapatan dan beban pada PT Bank Riau Kepri

Capem Tangkerang dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengakuan pendapatan dan beban

pada PT Bank Riau Kepri Capem Tangkerang.

2. Untuk mengetahui apakah pengakuan pendapatan dan beban yang

dilaksanakan oleh PT Bank Riau Kepri Capem Tangkerang telah

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Bagi penulis

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas

wawasan terutama dalam masalah akuntansi mengenai pendapatan dan

beban.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dan menjadi sumber masukan bagi manajemen perusahaan

mengenai pengakuan pendapatan dan beban

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang sejenis.
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D. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini pada PT Bank Riau Kepri Capem

Tangkerang pekanbaru yang terletak dijalan Harapan Raya. waktu

penelitian dari 10-31 maret 2015.

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Premier

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari Bank

dalam bentuk buku dan masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut,

guna mengetahui dan mempelajari sistem yang berlaku.

b. Data Sekunder

Yaitu data diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah

jadi seperti struktur organisasi dan sejarah singkat perusahaan, dan

data yang diperoleh dari buku perpustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian

ini adalah teknik secara dokumentasi dan wawancara (interview yaitu)

penulis melakukan Tanya jawab langsung dengan bagian keuangan untuk

memperoleh data mengenai pengakuan pendapatan dan beban di PT Bank

Riau Kepri capem Tangkerang, serta dibagian tata usaha untuk

memperoleh data mengenai sejarah singkat, struktur organisasi, tugas-

tugas utama para karyawan dan aktivitas Bank.
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E. Sistematika Penulis

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, akan dibahas  empat bab yang

terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah,tujuan kegunaan penulisanlaporan,

metode penelitian, dan sistematika penulis.

Bab II Gambaran Umum perusahaan

Berisikan sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur organisasi,

dan aktivitas perusahaan.

Bab III Uraian Teori

Yaitu pengertian pendapatan dan beban, sifat pendapatan, sumber

pendapatan, siklus akuntansi pendapatan, komponen pendapatan, pengakuan

dan pengukuran pendapatan dan beban, dan uraian tinjauan praktek

Bab IV Penutup

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta

memberikan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.


