
 
 
 

ABSTRAK 
 

Perusahaan konstruksi sering kali mengerjakan proyek yang melewati batas 
periode akuntansi sehingga memerlukan pengukuran dan penyajian laba yang tepat. 
Pengakuan pendapatan usaha jasa konstruksi yaitu metode persentase penyelesaian dan 
metode kontrak selesai. Metode kontrak selesai mengakui seluruh pendapatan dan beban 
pada akhir periode selesainya pekerjaan kontrak secara keseluruhan. Sedangkan metode 
persentase penyelesaian mengakui pendapatan dan biaya sesuai kemajuan perusahaan 
dalam menyelesaikan kontrak dan tidak menangguhkan unsur-unsur ini sampai 
diselesaikan. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum 
pasti dan harus diungkapkan bila telah memenuhi tiga kondisi. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang 
menguji tentang pengakuan pendapatan dan pengungkapan kewajiban diestimasi PT. X 
lalu dibandingkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku yaitu PSAK no. 34 dan PSAK 
no. 57, dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan. Identifikasi data 
dilakukan terhadap data skunder. Penelitian ini dibatasi pada laporan keuangan tahun 
2006 dan hanya membahas tiga proyek karena terlalu banyaknya proyek yang dikerjakan 
oleh PT. X pada tahun 2006. 

Dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi PT. X, pengakuan pendapatan 
harus mengeluarkan biaya yang masih harus dibayar karena tidak mencerminkan prestasi 
proyek pada metode cost-to-cost, mempertimbangkan addendum dan perubahan estimasi. 
Bila terjadi keterlambatan penyelesaian proyek, diungkapkan kewajiban diestimasi yang 
berasal dari klausul dendapada kontrak. Estimasi jumlah kewajiban tersebut dihitung dan 
dapat diungkapkan pada laporan keuangan PT. X per 31 Desember 2006. 

Dari hasil penelitian disimpulkan PT. X mengakui pendapatannya terlalu tinggi 
karena memperhitungkan biaya yang masih harus dibayar yang tidak mencerminkan 
prestasi proyek. PT. X juga belum mempertimbangkan addendum dan perubahan estimasi 
dalam mengakui pendapatannya. Selain itu PT. X belum mengungkapkan kewajiban 
diestimasi atas klausul denda keterlambatan penyelesaian pada kontrak tiap proyek. 
Sehingga terjadi pendapatan yang overstatement. Menurut PSAK no. 34 dalam 
menghitung pendapatan yang diakui, PT. X harus mengeluarkan biaya yang tidak 
mencerminkan prestasi proyek, memperhitungkan addendum dan perubahan estimasi 
biaya. Selain itu, bila tiga kondisi telah terpenuhi, PT. X seharusnya mengungkapkan 
kewajiban diestimasi sesuai PSAK no. 57. 
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