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ABSTRAK Dalam kedudukannya sebagai salah satu elemen pernbenurk
statemen laba-rugi, pengakuan pendapatanmerupakan hal penting dalam
penyajianinformasi kzuangan.Salahsaji ataselemenini akan mempengiruhi
kandungan informasi mengenai kemampulabaandan kinerja manajemen.
Tulisan ini bertujuanuntuk membahasberbogaiaspektmritis dan implikasinya
terhadappraktik perlakuanakuntansiataselemenpendapatan.
Pendapatandapatdialili bila kriteria pembenarkandan realisasi
terpenuhi.Oleh karenaitu, pertambahannilai secaraalamipadakasusbonsai
belumdapatdia*ui sebagaipendapatankarenalciteria tenealisasibelum
terpenuhi.Walaupundemikiaa bobot pentingnyakriteria pembentukandan
realisasipendapatantergantungkeadaan.IvfisalnyakasuskonstnrksipadapT
BatununggalPerkasa.Ilal-hal sepertiketidakpastianpenerimaankas,kesulitan
dalammengukurpenda-pataqdapatmenjadipertimbangantersendiriuntuk
mengakuibesarnyapenda-patan.
LATARBEI"AKNIIG
Informasi akuutansi (dalam bentuk laporan kararrgan) merupakanproduk
akuntansi yang digunakan oleh pemakai dalam pengarnbilan keputusan
ekonomik Saat ini, laporan keuangan dis.rsun deagan fokus pada pihak
irwestor dan kreditor sebagaipemakaiutama sementarapihak lain mrmpang
pakai. Pihsk investor memedukan informasi al(lrtrtansiunluk menentukan
apakahakan membeli, mempertatrankanatau mele,paskaninvestasinyapada
suatu perusahaansedangkanpihak lreditor memerlukaninformasi ahurtansi
untuk pemberian piqiaman dan menilai kemampnranpenrsabaanutuk
melunasiutangbesertabunganya.
Guna pengambilankeputusanekonomiknyq pihak investor dan kreditor
membutuhkan informasi mengenai posisi keuanga4 kemampuan melaba
(eyyings pa+er), dan prestasi/kinerjaman{emen dari sratu perusahaan;
Bagi
pihak tain sepertipemerintahdan manajeme4informasipendapatandigrnakan
untuk menentukanbesaranpajak dan waluasi aktivitas intern perusahaan.
Tabel l.l menunjukkan informasi yang dibaikan dan statimen yang
mendukunginformasitersebut.
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Tabel1.1
Informasidan StatemenYang Mendulrung
Informasi tentang
Likuiditas & Solvensi
Profitabilitas
Kemakmuran Demegangsaham

Kemampuan
mendatangkan
kas
Kinerja manajemen
Rincianpos
Rencaa4

bisnis,efisiensi

Dimuat delam
Neraca(berbagairasio)
Statemenlaba-rugidanneraca
(berbagairasio)
Statemenperubehanekuitas
Statemenalirankas
Statemenlaba-rugidanneraca
(berbagairasio)
Penjelasan/catatan
atasstaternen
keuangan
Penjelasandaninforrnasilain yang
relwan

lumben Suwardjono.Ahrntmsi Pengmtu I: ProsesPenciptaanMa
Sistem.Yogtakota: BPFE, 2004.
Dalam penyampaianinformasi akuntansi, terdapat tiga jenis statemen
-keuanganyang
saling berhubungansatu samalain (artikurasD.Hal ini sesuai
konsepyang dikemukakanoleh ApB (1970) bahwalaporankeuangan
-d"ryqr
berkaitan secara mendasar (fundamentally related financial statemeits).
statementersebut adalah statemenlaba-rugi, perubahanelnritas, dan neraca.
Dengan artikulasi, akan selalu dapat ditunjukkan bahwa laba dalam statemen
laba-rugi
!u* deogan laba dalam staternenperubahan ekuitas dan
"fgo ekuitas
jumlah rupiah
akhir dalam stateme! perubahanekuitas akan sama
dengT jumlah rupiah ekuitas dalam neraca.Dugan demikiarq pengalenn,
pengukurandan penilaianelemenpadasalahsatudari ketiga statemeniinebui
akan_memrpeirgaruhi
informasipadastatemenkeuanganlainnya_
P9:ndapatan
merupakan
salahsatu elemenpembentuk-statemen
laba-rugi
_ylain biaya untung, rugi _danlaba tomprehensif I rabel 1.1 menunjukkal
bahwa statemen-statemenini memiliki peran yang cukup penting-dalam
penyajian informasi kepadapara pemakai.?enyajian yang salahuntuk saiap
elemen pembentuk statemen ini akan memper8aruhi informasi ro"ti
keseluruhan. oleh karena itu, salah saji pada elemen pendapatanakan
berdampak
perilalu pemakai iapotar yang- pada akhirnya
-terhadap
mempengaruhi
perilakupengambilankeputusan.
r Elemenpembentuk
statenrentaba-rugimenurutIA[ adalahpenghasilandan
beban(lihat SAK: Kerargka DasarPenyusunan
& penyajianIaporan
Kzuangan).
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Tulisan ini bertujuan untuk membahas berbagai landasan teoritis
pengakuan pendapatandan bagaimana aplikasinya dalam praktik Aspek
teoritis akan membahas pengertian" pengakua4 dan saat pengakuan
pendapatan.Aspek praktik akan dibahas mengsnai bagaimana implikasi
landasanteori tersebut terhadap pengakuarqprosedur pengakuan/saatyang
menandaimunorlnya pencatatanakrmtansi,pedatuan akudansi (accounling
treatment),penyajiarLdan pengungkapanakuntansipendapatanpada staternen
keuangan.Penulisjuga menyertakanberbagaikazusnyata untuk sctiapkanrs
pengakuan pendapatan. Penyajian kasus nyata diharapkan dapat
mempermudahpemahamanantara aspekteori dan aspek praktik peogakran
pendapatandalamakuntansi.
LAI\TDASAI{ TEORI
Definisi pendapatan(revenue)menurutIAI (PSAK 23) adalalu
Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas
normal perusahaan selama zuatu perioda bila arus masuk itu
mengakibatkankenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi
penanammodal(p. 6).
IAI mengadopsidefinisi pendapatandari IASC yang menernpatkan
pendapatan
sebagai unsr:r penghasilan (income). Menurut IASC. sebagaimanatelah
diadopsioleh IAI penghasilan(income)dide,finisikan
sebagaiberikut:
Income is increasesin economicbenefts furing the accountingperid in
theform of v{Iows or enhorcementsof assets-orfucreasesolhannttes
thot result in increasesin equity, other tlnn tlow relating to equity
pttictprts
(trlm.17)
Tlrc definition of income enconpassesbothreverrueod gains.Revente
uises in the course of the ordirnry octivities of m erterprise and is
referred to by a vfriety of different ntmtesirrcludingsles, fees, interes'ts,
dhndends,royalties,andrents (lim 18)
Gains repesent otlnr items that meet ile. definition of inoomeod ruy,
or mcryrnt, orise in the courseof ihe ordinry acfivities of m entaprise.
Gains represent incteases in econonic b@*
ud w sueh qe tn
different in nslare Jrom revettues.Hence, they we not rcgarded as
constitutinga selwdte elementin thislrantework (hln 18)
SFACNo-6, FASB mendefinisikanpendapatan(reverue) danuntung(garn)
sbb:
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Revemteme irflows or other enhqtcementsof asse* of an entity or
settlenentsof i* liabilities ( w combirwtion of both)fron &livering or
producing gods,
services,or other activities tM constitute
the entity's angoingmajor or cmtral operattotrs(prg 78)
Goins ore irrcreasesin eEtity (net assets)fiom peripheral or incidental
trotsction of ot entity atdlrom all other rarwtiqts qtd other events
and circumstqtces ajfecdng the entity except tltose that rcwlt Jrom
revenuesor itwestmentsby a*nrs (prg 82)
Berikut ini adalah karakteristik pendapatan yang dapat diidentifikasi
berdasarkanberbagaidefinisidiatas:
1. Aliran mazukataukenaikanasset.
2. Kegiatan yang merepresentasioperasi utama atau sentral yang
m€nerus.
3- Peltrnasan,p€nurunarLataupe,ngurangan
kewqiibansratu entitas;
4. Prodtrkperusahaan.
5. Pertukaranproduk.
6. Menyandangbeberapanamaataumengambilbeberapabertuk.
7. Mengakibatkankenaikan
ekuitas.
Beboapa karakteristikdi atasdapatdikatakanmerupakanturunanlkonsekuensi
yang dikandung socaraimplisit oleh kata tunci yang lain. Karaktedstik 3
sampai 7 sebenarnyamerupakan penjabaranatau konsekuensidari keduo
karakteri$tiksebelumnya.Oleh karenaitu, dapatdikatakanbahwakarakteristik
1 dan 2 merupakan karakteristik utama sedangkan lainnya merupakan
karakteristikkonsekuensi,pendulung;atauper{elas,
Dari berbagaidefinisi tersebutdapd disimakbahwaFASB secarakfiusus
membedakanpengertian antara peridapatandengan untung. Seperti halnya
pendapatan,terdapatbebefapakata-kataluttci yang melekat pada pengertian
tmhng yaitu:
1. Kenaikanekuitas.
2. Transalaiperiferalatauincidental.
3. Selainyangberupapendapatanatauinvestasiolehpemilik.
Bila dibandingkandengankarakteristik pendapata4hanya loralteristik
ke tiga yang berbeda.Mungkin karsnasecaraesensialkarakteristik pendapatan
tidak berbedadenganuntung; IAI dan APB tidak memandanguntmg sebagai
elernentersendiridandide,finisisecaraformal.
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ProsesPembentukanDan Realisasipendapatan
Pendqatan yang diukur sebagaijumlah rupiah penghargaanproduk yang
terjual baru akanmenjadipendapatanyang sepernrhnya
setelahproduk tersebui
selesaidiproduksi dan penjualanbenar-benartelah terjadi. Dengan lcatalain,
pendapatanbelum terrealisasi sebelum terjadinya penjualan yang ny$a
Sebaliknya,terjadinyakontrak penjualanbelum orkup -nttut tor*rnai raioy"
pendapatansebelum barang/jasaselesai dikerjakan atau diserahkankepada
pelanggan.Mengenaihal ini terdapatdua konsepyangsalingberkaitan
vrtu,
1) ProsesPembentukanPendapatan(Eoning Procas)
puning process adalahsuatu konseptentangterjadinya pendapatan.Dengan
\onsep ini, pendapatandianggapterbentukdanterhirnpun lemtealbersamiaur
dengal seluruhprosesberlangsungnyaoperasipsusahaanftegiatan produksi,
penjualan dan pengumpulanpiutang). Konsep ini didasarkanpada asumsi
bahwasemuakegiatanoperasiyang diperlukandaramrangka mencapaihasi!
yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemiuaran maupun
pengumpulan piutang (colleetion), memberi sumbangan (contibuion)
tgr.hadaphasil akhir (pendapatan)sesuaidenganperbandingankoi yangterjedi
dalamtiap tatrapkegiatantersebut.
2) ProsesRealisasiPendapatan (Realization procas)
Dengan konsep realisasi, pendapatanbaru terhimpun'atau terbentuk setelah
produk selesaidikerjakan dan terjual langsungatautuiuat Btasdasarkontrak
penjualan Berdasarkankonsep ini maka sebenanryadianggapbahwa pros€s
terhilngnnra pendapatan(earnW process)dirnulai dari fad a*hir kegiatan
produksi (yaitu pada saat barang atau jasa dikirinkan atau diserahkanke
pelanggan). Jadi proses pembentukan pendapatanberhitan dengan fase
kegiatan penjualan (distribusi) bukannya berkaitan dengan fase -tegiatan
produksi.
SaatPcngakuanPendrpatan
pria tonsep terbentuk dan tcrrealisasi harus dipenuhi, maka kapankatr
keduanyaterpernrhi sehinggapendapatandapat dialnri? Berikut ini, penulis
akan membahasbeftasai saat pengakuanpendapatanyang dapat digunakan
sebagaidasarmengakuitimbulnyapandapatan.
PengnkuanPeudapatan Atas Daser Kemajuan produlci
Pendapatanyang diakui atas dasarkemajuanproduksi, biasanyadipakai pada
perusahaanyang menetapkanhargaberdasarkankontrak contoh yang qrkup
jelas- dapat kita jumpai dalam pemsahaanpembuatan kapal, totiomotit
pembangunangedung jalan rayl dan penrsahaanlainnya yang penyelesaian
p-1oduk
jasanya perlu jangka waktu yang lama -dan panjang
--atau
(Suwardjono,
1989:I 5l).
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PengakuanPendapatanAtas l)asar SaatProduksi Selesai
Jika pendapatan diakui setelah produksi, salah satu dari ketidalqastian
sebelumnyayaitu kos produksi sekarangdapatdihitung dengantingkat ekurasi
yang tepat dan sangat layak. tlal-hal setelah produksi tetap tidak pasti
misatnyahargapasardan kos yang terjadi sampaike penjualarqtetapi apabila
hal itu dapat diestimasikandengenhandal,maka ada pertimbanganyang baik
untuk mel&porkanpendapatanpadawaktu ini.
Pertimbanganutananya adalah hanrs memiliki harga pamr yanS stabil.
Pertimbangan inilah yang menjadi rintangan utarna untuk mengakui
pendapatanpada saat produlsi selesai, karena langka/jarangsekali produk
yangmemiliki hargapasaryang stabil.
Menurut APB Stdement No. 4 pendapatanbisa dilaportan pada
penyelesaianproduksi menurutlaiteria di atashanyaurnrk "logam mulia yang
mempunyaihargajuat tetap danbiaya pemasaranyang tidak besat''.Pedakuan
serupa dapat diterima untuk produk pertaniarL mineral, dan lainnya.
Suwardjono(19E9:152)menambahkansatu lagi kriterirayeng harus dimiliki
ketika mengakui pendapatansetelah terjadinya produksi adalah pasar dari
produk tersebut haruslah luag sehinggaproduk dapat dijual dengan tanpa
memperhatikan banyak kos-kos yang akan dikeluarkan setelah produtsi
sampaipadapenjualan.
Pengakuan pendapatan Atac Dasar Saat penjualan
Pengakuan pendapatan pada saat penjualan bagi banyak p€rusahaan
merupakansaatpengaluandan penguluranyang paling jelas dan objcktifdari
pada dasar lain yang dapat dipakai. Paton & Littleton (P&t) mengajukan
alasanyang mendukungbahwa pengalnranpendapatanpada saat penjualan
merupakanstandaryang utama Untuk alasant€rsebutP&L mendasarkandiri
padapengertiandankonsept€ntangpendapatansebagaiberilart
pendapatan adalah merupakan jumlah rupiah yang menyatakan
produk akldr operasipenrsahaandaq oleh karenainr hanrsdiakui dan
diukur pada tingkat dau titik kegiatan yang menentukan(critical
point) dalamalirankegiatanoperasiperqsahaan.
2. pendapatanharusbenar-benarterjadi dan didutung dengantimbulnya
aktiva baru yang dapat dipercaya(sah), sebaiknyaberupa kas aau
piutang.
l.

Denganmemahamipengertianpendaparandi uas makadapatdikatakanbahwa
penjualan merupakan titik yang menentukan untuk dapat menimbulkan
pendapatanyang memernrhipengertianataup€rsyaratandi atas.Saatp€rdualan
dapatdijadikan saatpengakuankarenaprosesrealisasipendapatantelah cukup
selesaidan prosesrealisasipendapatan
telahterjadi.
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PengakuanPendapatanAtas Dasar PenerimaenKas
Hendrilsen & Van Breda (2000:388)
bahwa pelaporan
pendapatanatasdasarpenerimaankas ini dapatdibenarkanjika salahsatu dari
dua kriteria berikut dapatterpenuhi:
1. Jika tidak mungkinmengukuraktivayangditerimadalampertukaran
dengantingkat ketepatanyangwqiar2. Jika beban tambahanyang matedal secaralangsung berhubungan
dengantransaksidan jika hal itu tidak dapat disestimasikandengan
tingkatketepatan
yangwajar.
, Pengakuan pendapatan atas dasar penedmaan kas ini mertrpakan
penyimpangan dari standar pengakuan pendapatanatas dasar penjualaa
fenqapan atasdasarpenerimaankas ini sering kita jumpai dalam perusahaan
jasa dan perusahaanyang melakukanpenjualanyang pembgyarannyasec-axa
angsuran.
PengakuanPendapatan Oleh FASB & IAI
!9do1an umum pengakuanpendapatanversi FASB yang diringkas dalam
SFACNo. 5 paragrafE4:'
L

Kriteria terbentukdanterrealisasibiasanyadipenuhipadasaatproduk
atau barang dagangan diserahkan atau jasa dib€riktn tepada
konsumen oleh karena rtq pendapatandari kegiatan produksi-dan
pemasaran s€rta untung dan rugi penjualan aset lainnya pada
umurnnya dialari pada saat peqiualan (dalam arti pchrkaran atau
pengirimanbarang).
b. Kalau kontrak penjualan atur penerimaan kas (atau rcennya)
mendahului produlci dan pengiriman (seperti dalam kasui
berlanggananmajalah dengan penrbayarandi muka), pe,ndapatan
dapatdiakui padasaatterhakkanpd) danpengfuixlan@Iiwry).
c. Kalau produk dikontrak sebelumdiproduksi pendapatandopatdiakui
secarab€rtahap dengan m€toda p€rs€ntasepenyelesaianpada sac
sudah terbentuk asalkan taksiran yang layak atas hasil pada saat
penyelesaiandan taksiran kemajuan produtsi dap* diutur dengan
cukup andal.
d. Kalau jasa diberikan atau hak unhrk menggunakanaset bedangs'rg
secaraterus-men€rus(kontinus) selamasatuperioda(misalnyq bunga
,
atau sewa)deagankontrak harp yang pa*i pendapatandap* diakui
(menjaditerhak)bersamaandenganbe{alarmnyawaktu

'Oikutip dari Suwardjono(20O5),halaman3g0-3g1.
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e. Kalau produk atau asetlain dapat segeraterealisaikarenadapatdjual
dengan harga yang orkup pasti tanpa biaya tanbahan yang berarti
(misalnya produk pertanian tertentu, logam muliq dan surat-srat
berharga),pendapatandan beberapauntung rugi dapat diakui pada
saatselesainyaproduksi ataupadasaathargaasettersebutberubah.
f. Kalau produk,jase atauasetlain ditukartan denganasetnonmoneter
yang tidak segera dapat dikonversi menjadi kas, pendapatanatau
untung ataurugi dapatdiakui padasaatmerekatelah terhak ataupada
saat transaksi telah selesai (tuntas) asalkan rulai wajar aset
nonmon€teryangterlibat dapatditentukandalamkisaranyanglayak
g. Kalau ketertagrhan(kolektibilitas) aset yang diterima untuk produlg
jasq atau aset lain meragukan,pendapatan,dapat diahri atas dasar
kasyangterlcumpul.
IAI (PSAK 23,P. 11 dan 18) memberipedomanumumpengakuanpendapatan
sebagaiberikut:
a.
b.

Besarkemungkinanmanfratekonomimasadepanakanmengalirke
perusahaan.
Dapatdiukurdenganandal.

PEMBAHASAN KASUS
Pada bagian ini penulis akan menyajikan berbagai kasus pengakuan
pendapatanyang s€caraufirum ditemui dalam dunia paktik. fenutis luga
menyertahn contoh kasus pengalaranpendapatanuntuk usaha warahEa
(ft11chty), U$o waralabamerupakansalahsatu pilihan investasiyang kini
makin diminati investor di Indonesia.Padabagiankedua"penulismemafarkan
perlaluan alnrntansi pendapatanuntuk setiap kasrs yang disajikan beserta
landasanteoritis yangmenyertaipelakuantersebut.
Krsur I
M€ho corp. adalah perusahaanyang bergerak datam bidang distribusi
majalah-majalahbisnis. Pada tanggal 15 Juli, perusahaan-menerima
gembayqranga1g guna sebesarRp 120.00q- tffi* bertarrggananmajalah
dari Ctnis. Uang muka ini merupakan pemb-ayaranuntuk
leVawfm
langgananmajalah selamasatu tahun. ldajalah pemasaranmerupakansalah
satu Foduk andalanMetro corp denganjadwal terbit 3 bulan sekali. Terbitan
berila* pada tanggal 27 ruh dan nrdah mulai dikirim ke ckis. Bacaimana
pengaluan pendapatan pada Mefio Corp. beserta landasan ted yang
meldukung.
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Kasus II
Little Supermarketmengeluarkansistembelanjavouch€runtuk meningkattan
kesetiaanpelanggannya.Satu lembar voucher bernilai Rp1.000.000,--saiap
pembelianselembarvoucher,pelanggonmendapatpotongaohargasebesar3%
daa satu poin untuk mengikuti undian berhadiah. Akuntan LS bingung
mglentukal saat pengakuanpendapatandari sist€m ini. Kebingungannya
adgl$ apakghsaat penjuatanvoucher pendapatandiakui atau saatblinggao
zudah membelaqiakanvoucher tersebut banr pendapatandiahi bita iioa
yangmenjadiakuntamya,apayangandalakukan.SertakanargumentasinyaKesw III
sebuahusehawargrne menerapkansistem pulsa bagi pelrnggannya setiap
pelanggandapat membelipulsa senilai Rp50.00e- untuk dapatbermaingune
selama25 jam. Tarif normal adalahRp2.500,- pcr jalrl trrasauertatu putsa
solamadua bulan. Diharapkanmelalui pomberianpotongantarif ini p"laobg"n
wqlgone meningkat. Bila anda yang menjadi akuntinnya bagainana
penerapankelijakan akuntansipendapatanpadausahawqgante ini. Apakah
p€nd-ap_atan
diakui pada ssst pelangganmemboli prlsa atnr pada saat-pulsa
sudahdigunakanolehpelanggan.Jelaskanpula alasannya.
Kesus fV
Se'brahperkebunanbonsai membeli bibit pohon bonsai sehargaRp15.000,-.
Boberapawaktu kemudianbonsaitersebuttelah tumbuh denganeloknya den
memiliki eetimasi harga jual di pasar Rp200.000,-ar Apakah pertibunan
dapat mengakui pertambalranoilai ini sebagaipendapatan?Jeraskanpula
alasannya-Hal yang meqiadi pe,rtimbangan
tarnbahanadalahbonsaijenii ini
sangat banyak p€nggemarnyasehinggr p€rk€bunen tid* alran ies,rtitan
mencui pembelibonsaipeliharaannya.
KasusV
PT BatununggalPerkasaadalahperusahaanyang bergerakdarambidang real
estqte. Yssus ini menggunakan data pmyek PT Batrnnrnggal pertasa
pembangunanrumrh tinggal 2 tantai dengantipe z3a,30f'.proyeli ini memiliki
masa pengerjaan 7 bulan pada 2 perioda yang berbeda, yaitu 2 tulan
(Novernber-Decenrber)
padatahun 2001 dan 5 bulan (Januari-Mei)berikutnya
pada tahun 2002. Rumah ini sudah dipesan oloh pelanggan cengan nilai
koatak peqiualanRp359.093.046,-.Pelanggansudahmembayarua"g muka
sebesarlff/o dali nilai kontrak. Total estimasi kos sampai proyek selesai
sebesarRp332.493.561,-- Bagaimakahperlaku*
urtuk mengalnri
"ktttr,"ui
beetran pendapatanyang terjadi selama Novembsr-Degember
pada saat
p€rusahaan hendak menJnrsrn statemen kalurgan 200f? Kos akiual
November-Desember
untuk proyek ini sebesarRp80.i 15.432,-.
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Kasus YI
Red Chrispy merupakansalah satu produk dari PT Magfood Inovasi Pangan
(MIP), Divisi Jasa Boga Bersama,yang diwaralabakan.Untuk menjadi
pewaralaba(franchisee),terdapattiga pilihan investasiyang ditawarkanyaitu:
pertamqkonterstatisdengannilai investasiRp10juta. Keduq tipe becakyang
menelandana investasiRp12 juta. Ketiga"tipe kafe dengannilai investasiRp
25-60 juta, tergantung luas lokasinya. Harga tersebut hanya untuk
mendapatkanperalatan dan pelatihan. Sementaraitu, bumbu, bahan baktr,
karyawan,dan keperluantambahanlainnyadibeli secaraterpisah.Fee toyalty
5% dari omzetyangdibayarkansetiapbulan.
Bila diasumsikanseoranginvestor memilih jenis investasitipe konter
statis dan telah membayaruang muka 10% dari nilai kontrak. Bagaimanakah
perlakuan akuntansi pendapatan bagi ?T Magfood Inovasi Pangan?
Diasumsikanpula setelahberjalan pada bulan pertama,investor memperoleh
omzetRp6jutaAnalisis Kasus PengakuanPendaprtan
Berikut ini penulis akan melakukanpembahasandenganmenganalisissetiap
kasusyang dikemukakandi atas.Analisis mencakuplandasanteori pengakuan
akuntansi,
penda-patandan implikasi praktiknya dalam pencatatan/qerlakuan
dalamstatemenkeuangan.'
penyajiandanpengungkapannya
PembahesanKasns I
Pada kasus ini, terdapat dua peristiwa yang dapat menandai munculnya
pencatatanakuntansi.Yaitu saat Metro Corp. menerima uang nnrka pada
tanggal 15 Juli dan pada saat Metro Corp. mengirimkan majalah kepada
pelanggan.Padasaatmennerimauang muka, secarateoritis pendapatansudah
ierrealisasinamunbelum terbentuk.Dengandemikiaq penerimaanuang muka
belummenimbulkankewajiban.PerlakuanakuntansibagiMetro Corp. adalah:
Kas
Pendapatanditerimadi muka

Rp120.00qRp120.000,-

Pendapatandapat dialari pada saat Metro corp. telah mengirimkan majalah
kepada pelanggan(Ckis) yaitu pada tanggal 27 luli- Besarnya pendapatan
npro.oOb,- (Rp120.000,-: 4 kali penerbitan dalam setahun).Pada saat ini

padamakalah
' P"nggunu* namapos statemenkeuangandapatberbeda-beda,
pendapatan
padaaspekpengakuan
ini perrulislebih menekankanpernbahasan
untuk setiapkasus.

64 Jurnrl trmiah Akuntanei, Nov 2005, Vol. 5 ,No. I

pendapatantelahtojadi ksrenasyaratterbetrtukdanterrealisasisudahdipenuhi.
Perlakuanakuntansipadatanggalini adalatr:
Pendapatanditerimadi rmrka
Pendapatan

Rp30.000,-

Kos barangterjual
Sediaanbarangdagangan

datatak tersedia
datatak tersedia

Rp30.000,-

PembahasanKasus II
P{a nnnsignyakasusini samade_ngan
krsus pgrama. perMaan utEmahEnya
tfll*
padajenis produk perusahaan.Kasus ini kadangdihadapi oleh usaila
ritel yang menggunakansistem wucher untuk menarik pelangg;n. penjualan
vouchersamadenganmenerimauang muka dari pelanggan.D*g* demikian,
padasaatini, pendapatansudahterrealisasinamunbetumle*entutc
Kas
Pendapatqn
diterimadi muka

Rp970.00QRp970.000,-

saat_pelanggantelah menggunakanvoucher ters*ut untuk berbelanja"maka
pendapatansudatrterbentuk dan terrealisasi.Maka pada saat ini perusahaan
pencatatanakuntansidenganasunsi tidak
sud-ahda-nalggngatui pendapEtan.
terdapatkelebihanataukekurangannilai H$a dengannilai voucheradatah:
Pendapetanditerimadi muka
Pendapatan

8p970.000,-

Kos barangterjual
Sediaanbarangdagangan

datataktersedia
datataktersedia

Rp970.000,-

PembahasanKasus III
Kasusini samad€ngankazusI dankasusIL yaitu penrsahaansudahmenerima
uang terlebih dahulu dari pelanggan (syarat terrealisasi sudah terpenuhi)"
(syarat pemb"nntan
_nsqunbarang{asabelum diserahkankepadapelanggEn
-akuritansi
belum terpenuhi). Dengan demikia4 perlalnrant
untuk usaha
yesqt e ini serupadenganperlakuanaluntaasi pda kasusr dan IL Kecuati
tidak terdapat pengurangao
barang dagangan karena vargnne
rydi*
ternasuk dalamkategoriperusahaan
jasa
Namurq pemrlis mengqiukanpendapatbatrwapada saatpenjualanpulsq
pemsatraansudah dapat mengakui pcndapaten. Dengan tiata tain penulis
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menggunakandasarkas untuk mengakuipendapatan.Argumen yang diajukan
penulisadalah:
.

.

.

Salahsatu alasanmengapasecarateoritis syaratterbentukdan terrealisasi
harus dipenuhi adalah supaya informasi laba menunjukkan hasil
penandinganyang tepat antara pendapatandan braya yang digunakan
untuk menghasilkanpendapatantersebut. Pengukuran laba seperti ini
sejalan dengankonsep upaya dan hasil. Namurl bila hasil perhitungan
laba periodik tidak memberikan hasil yang jauh berbeda dengan
penggunaaqdasar alrual (seperti pada kasus I dan tr), maka dasar kas
cukup layak dipakai.Dalam praktiknyq biaya-biayaoperasionalwqrgcrme
bersifat stabil dari waktu ke waltu. Misalnyabiaya layananinternet,listrik,
gaji pegawai,dll.
Iniormasi merupakan produk. Dengan demikian terdapat cosl untuk
menghasilkan informasi. Perusahaan dapat menghitung besarnya
pendapatanyang diakui pada saatpulsa digunakanhanyabila perusahaan
telah memiliki sistem informasi yang cuh.rp eanggih.Salah satu kriteria
apakahsuatu informasi dimazukkanke dalam pelaporankeuanganbatas
atas (FASB, SFAC no. 2) adalah cost-funefrt dan laiteria batas bawah
adalahmaterialitas.Bita infonnasi untuk menghasilkaninformasi tersebut
membutuhkan cost yang lebih besar dui manfaat yang diperoleh
(pertimbangan cost benefit) sementaratidak dimasukkannyainformasi
tersebut dalam pelaporan keuangan tidak mempengaruhi perilaku
pengambil keputusan(karenatidak material), maka tidak menjadi suatu
masalahapakahpendapatanperlu diakui segeraatautidsik.
Kepastianpendapatansudahada danjumlahnya dapat ditentukandengan
andal karena uang sudah diterima oleh perusahaan dan besarnya
merupakanhasil kesepakatan.

Bila argumendi atasdapatditerima, makaperlakuanakuntansiuntuk kasusini
dari pengakuanstandaratasda88rp€qiualari.
merupakanpenyimpangan
Pembahasanl(asus rV
Kasusini merupakankasusakresi,yaitu pertambahannilai akibat pertumbuhan
fisis atau prosesalamiahlainnya. Berdasarkanteori, peningkatannilai bonsai
memenuhipengertianpendapatan-Karena asset secarajelas telah bertambah
dan banyaknya pertambahan tersebut dapat ditentukan secara objektif.
ldasalahnya adalah meskipun pendapatansudah te$entuk namun belum
tenealisasi. Artinya belum ada aliran masuk manfaat ekonomik kedalam
perusahaan. Dengan dcmikian, pendapatan belum dapat diakui. Bila
pertarnbahannilai ini tetap mau dilaporkan maka sebagai tandingannya
bulcanlahmengatcuimunculnya pendapatannamlm pendapatanyang belum
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terrealisasi di sebelahkredit. Pos ini dapat diletakkan disebelahdebit bila
p€ndapatan
telahterrealisasi.
PembahesanKasusV
Kasus ini juga meiupakanpenyimpangandari standarpengakuanpe'ndapatan
saatpenjualan.Yaitu perusahaanhendakmengakuibesarnyapendapatanpada
saatp€odapatantersebutbelum selesaitqbeltuk (prosespembentukanbelum
dipernrhi).Metoda yang umum digunakanuntuk mangakui pendapatansaat
kemajuan produksi adalah metoda pem€ntasepenyelesaian(perccntage+fcmtpletion method), sedangkanbila perusahaanmengokui pendapatansaat
produksi selesai mata rnetoda kontrak-selesaikon pleted-contact methd)
dapatdigunakan.
Secara konseptua! pendapatansudah ada sejak proyek zudah mulai
dikerjakan.Hal ini didukung oleh konsepupaya dan hasil. Dengandemikiarq
meskipn pendaprtanbelum terbentuksecarapenu[ secarateoritis pendapatan
sudah ada (syarat pembertukan dipenuhi). Kontrak pembelian antara PT
Batununggal Pertasa dengan pembeli merupakan syarat terrealiqasinya
pendapatan.Oleh krrena itu, perusahaanwdah dapat mengakui terjadinya
pendapatanselama Nwember-Desember 2001. Perlakuan akuntarsi untuk
mencatattransaksiini adalah:
Kas
Piutang
Pendapatankontrak tangguhan

Rp 35.909.304,Rp323.183.742,Rp359.093.046,-

Pendapatan yang diakui selama November-Desember 2001 dengan
penyelesaian
menggunakan
metodapersentas€
dijumal dengan:
Pendapatan
kontrak tangguhan
Pendapatankontrak

Rp86.182.331,Rp86.182.331,-

l.

*Persentasepenyelesaianberdasarkancos to costmetlnd'.24o/o(80.715.432:
332.493.561). Besarnya pendapatan yang diakui adalah: 24% x
: IS86. 182.331,-.
Rp359.093.046,PemblhasanKasus YI
Ildasalahteoritis pendapatanyang dihadapi oleh PT MIP sebenarnyatidak
berbeda dengan beberapa kasus sebelumnya, yaitu pendapatan sudah
terrealisasin:rmun belum terbentuk kaika investor memberikanuang muka
awal investasi Red Ctrispy. Pada umrunny4 pihak pemberi hak waralaba
(frorhinr)
memiliki ken'ajiban kepada pihak penoima hak waralaba
(franchisee)dalamhal (Kieso,2001:932):
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1. Pemilihanlokasi.
2. EvaluasipotensiPendaPatan
3. Supervisiatasattivitas konstruksi:a) pemerolehankeuangagb)
desainbangunaradll.
4. Bantuandalampemerolehanperalatandan perlengkapan.
5. Teknikpenbuluan
6. Pelatihankaryawandanmanajernen
7. Kendalikualitas
8. Iklan danpromosi
Kewajiban untuk memberikanjasa-jasadi atas akan menjadi pertimbangen
bagi pitrak akuntan pada saat hendak mengakui besarnyapendapatanbagi
piiak franchtsor. I{ai ini disebabkansifat iasa yang diberikan dalami"ngku
i*jung dan untuk jenis jasa tertentu memiliki.kesulitan untuk menentukan
jasa dianggapielahselesaidilakukan.ai.apu"
- iuuto
Pada kasusRed Ckipsy, uotuk investasiRp10 juta pada konter statis,
pihak PT MIP berkewajiban untuk rnenyediakanpe11lstanserta-pelatihan
kepadak*ytwanfrarchiree. Oleh karenaitu, penerimaanuang-sebesarRpl
jtrta ("*e muka 10% dari Rp10 juta) belum dapatdiakui sebagaipendapatan.
Perlakuanakuntansiyangdilakukanpihak PT MIP adalah:
Kas
Piutang
jasawaralabatangguhan
Pendapatan

Rp1.000.000,Rp9.000.000,Rp10.000.000,-

pada saatPT MIP zudahmenyelesaikankewajiban kepada pitnkftorchisee,
maka pendapatansudahdapat diakui (kriteria terbentuk dan terrealisasisudah
dipenuhi).
jasa waralabatangguhan
Pendapatan
jasa waralaba
Pendapatan

Rp10.000.000,Rp10.000.000,-

Pada saatPT MIP menerimarayatty fee SYoomzetbulan pertamadari pihak
franchisee,makapencatatanakuntansiyangdilakukanadalah:
jasawaralaba
Pendapatan

Rp300.000,Rp300.000,-

a Lihat perusahaanjasa dan saat pengalaran penjualan jasa di bab II Landasan
Teori.
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Kasus-kasus di atas menggambarkanberbagai perlakuan pengakuan
penda-patan.Namun meski kazus yang dihadapi sama,perlalaranal$ntsnsi
bisa berbedabila terdapatfaktor/peristiwalain yang muncul. Artinyq kondisi
ketika pendapatandiakui bisa berbeda-bedapada kasrs yang sama. Sebagai
cortoh: bila terdapatkeidakpastianyang tinggi bahwapelanggantidak dapat
melunasikonrak penjualaq malcapengakuanpendapafanatas dasarkas alian
lebih unggul dibandingkandenganpengakuanpendapatanatasdasarkemajuan
produksi.
SIMPTILAN
Berdasarkanberbagai landasanteori murpun syarat pengakuanpendapatao
yang dikemukakanoleh IAI maupunFASB, serta aplikasinyadalam berbagai
contohkasus,rnakasimpulanyang dapatdiambiladalatr:
1. Pendapatandapat diakui pada saat kemajuan produksi, produksi
selesai,penjualaq maupun saat p€ngumpulankas. Walaupun kedua
kriteria ini harusdipenuhi,bobot pentingnyauiltuk tiap keadaandapat
berbeda. Saat peqiualan merupakan pengahran pendapatanyang
paling ideal untuk mengakuipendapatankarenakriteria teiUentutiOan
terrealisasisudahdipenuhi.
2. Karena uang muka dan kontrak penjualan baru menandai
tefiealisasinya pendapatan, maka Metro Corp. (kazus D, Little
Supermakct(kasusfr), Wwgame(kasusTrD,PT Batumrnggalperkasa
(l€sus fV), dan PT Mag&od Inovasi Pangan belum dapat
mengakuinyasebagarpendapatankarenalaiteria pembentukanbelum
terpenuhi.
3. Penyimpangandari pengakuanpendapatansalt penjualanditunjutftan
padakazus:
a.

Wargame,idealnyapendapatandiakui saatpelanggansrdah
menggunakanpulsa. Alasan kos-manfaat dan materialitas
dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan mengalui
pendapatansaatpenerimaankas.
b. PT BatununggalPerkasa,pendapatandapat diakui selama
kemajuan produksi. Perlakuan ini diperbolelikan dengan
syarat telah terdapat kontrak peqjualan. Secara teori,
perlakuanini didukungdengankonsepupayadanhasil.
4. Pertarnbahanoilai karena prosesalami belum dapat diakui sebagai
p€ndapatankarena kriteria tenealisasi belum terpenuhi. Meskipun
demikian,tidak berarti informasi tentangkenaikannilai tersebuttidak
petrting.Inforrnasi ini dapatdiungkapkandalamcatatanatasstatemen
katangan atau bila diungkapkanke dalam statemen
utama
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(neraca),maka jurnal tandingan dari kenaikan asset sediaanadalah
pendapuanbelumtenealisasi.
5. secara prinsip kasus pengakuanpendapatanpada usaha waralaba
tidak berbedadenganusahalainnyi. Hat-yang meqiadipertimbangan
pengakuan rgndagagn pada usaha ini aoatitt terdat*
jasa y&ng menjadi kewajiban
serangkaian/ber-bagai
lrorchiir
terhadap frorchisee. Masalah kritis akan nrunorl ketiia h€ndak
menentukanbesarnyajasa yang zudatrdiberikan kepda,frorchireePenentuanini sangat menentukanbesarnyapendapratanyang akan
diakui.
6. PendapatandSpatai$itan daramstatemenlaba-rugiterpisahdengan
untung.FASB membedakansecaraformal antarapendapaaoaerr!'an
untung, sementaraIAI tidak membedakannya.IIal ini disebab[an
kriteria pendapatandengan untung tidak jauh berbeda.perbedaan
utamabahwauntungfimhul dari transaksipoif:r"l atau insideltal.
KETERBATASAN:
1.

2.

Makalah ini belum membahaskasus-kasuspendapatanlainnya seperti:
pe.ndapatan
padaperusahaanleasing,pertunbangartkonsinyasi,dan lainlain'
,
Mcski dalam makalah inr,-trasus
ryqrs diberikan cularp lengkap, namun
dalam kenyataannyapada_kasus
yurig-sarnuO"og* tor,?trt fiil'b*;A
akanmengakibatkanperlakuanalarntansiyangbirbeda pula. -
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