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Kata Pengantar

Skripsi yang penulis susun ini diberi judul : 

KETEPATJffl. PENGAKUA& PENDAPATAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN 

KEWAJARAN PENYAJIAN. LAPORAN KEUANGAN PADA PT."X" SURABA 

JA dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat-sya- 

rat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akun 

tansi* Dalam Skripsi ini penulis membahas tentang bagai 

mana melaksanakan penandingan antara pendapatan dengan 

biaya serta pengklasifikasiannya yang benar dalam Lapor 

an Rugi-Laba sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi - 

yang lazim diterima, dimana memang sudah seharusnya di- 

ikuti oleh setiap perusahaan yang menyajikan Laporan Ke 

uangannya untuk pihak-pihak yang berkepentingan terha- 

daphya,, :khususnya Laporan Rugi-Laba yang selain memenu

hi dalam hal ke^engkapannya dengan mengungkapkan selu- 

ruh fakta keuangan yang penting, juga menyajikannya se- 

.demikian rupa sehingga tidak raenyesatkan interpretasi 

para pembacanya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak 

terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan 

sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Pihak - pihak 

yang dimaksud antara lain :

1 , Bapak Drs. Sugiat, Ak. selaku Dosen Pembimbing dalam 

penyusunan Skripsi ini.
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3. Bapak Drs. Be. Soedjono Abipraja, selaku Dekan Fakul- 

tas Ekonomi Universitas Airlangga beserta Staf, serta 

para Dosen yang telah membantu penulis dalam menuntut 

ilmu, khususnya Bapak Drs. Ec. Salam Prayitno selaku 

Dosen Wali penulis dalam studi pada Fakultas Ekonomi- 

Universitas Airlangga.

4. Ayah, Ibu, Kakak, Adik dan Handai Tolan yang amat pe

nulis cintai, yang selau memberikan dorongan , serta 

doa restu demi tercapainya cita-cita penulis.

5. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung telah 
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P B N D A H U L U A N

BAB I

1 . Pandangan Umum

Sejalan dengan berkembangnya berbagai bidang kehi- 

dupan, dunia usahapun mengalami perkembangan pula. Makin 

banyak bermunculan perusahaan yang telah raampu memperker- 

jakan sejumlah besar orang dengan tugas yang foervariasi 

mulai dari pengembangan dan pemhuatan suatu produk sam- 

pai dengan penjualannya# Perusahaan yang demikian itu me- 

rupakan badan atau lembaga yang sangat komplek, karenanya 

para pemilik sudah tidak mungkin lagi sanggup mengurus 

semua fungsi yang ada pada perusahaannya* Pada akhirnya 

mereka mempercayakait pengelolaan perusahaannya pada pihak 

lain yaitu manajemen.

Dalam hal ini terdapatlah pemisahan fungsi antara 

pemilik dengan manajemen tersebut, yang berarti pula mu- 

tlak diperlukan adanya catatan-catatan khusus serta dibu- 

tuhkan suatu alat yang memungkinkan manajemen memberikan 

pertanggungjawabannya kepada para pemilik, dan terutama 

untuk pihaknya sendiri yaitu dapat diperolehnya informasi 

untuk mengadakan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan 

serta efi6iensi perusahaan*

Akuntansi akan memegang peranan penting di sini. 

Bahkan bukan hanya menyediakan informasi untuk kepenting- 

an manajemen dan pemilik saja, tetapi juga memenuhi terh^

1
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dap kewajiban perusahaan untuk menyediakan informasi bagi 

pihak-pihak ekstern lainnya. Karena pada posisi perusaha

an yang demikian ini akan menimbulkan banyak kepentingan 

dari berbagai golongan masyarakat terhadap aktivitas - 

aktivitasnya. Hal ini sebagaimana disebut oleh Thacker 

sebagai berikut :

Decision makers,whether inside or outside a business 
firm, want to take decisions (by choosing among alter 
native course of action) that are most likely to ac
complish their goals. Accounting information is creat 
ed for and make it more likely that the desired goals 
will be attained.

Golongan-golongan masyarakat yang secara langsung 

paling banyak berkepentingan adalah para pemegang saham, 

para pembari pinjaman (kreditur), para pegawai, supplier, 

dan badan atau berbagai instansi pemerintah. Mereka memer 

lukan berbagai macam informasi untuk pengambilan keputus- 

an, sesuai dengan jenis kepentingannya terhadap perusaha

an yang bersangkutan.

Informasi yang selalu dibutuhkan oleh sebagian be- 

sar pihak-pihak yang bersangkutan antara lain adalah .in

formasi keuangan, yang meliputi informasi mengenai :

- posisi keuangan pada suatu saat*

- perubahan posisi keuangan pada suatu periode.

- kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada suatu 

periode dah sebagainya.

1 Thacker Ronald J,, Accounting Principles, 2nd edi 
tion, Pren tic e-Hall. Inc,,. 'Rnglewood Cliffs, New Jersey- 
07623, hal. 7.
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Informasi tersebut akan bisa diperoleh dari lapor

an keuangan yang disajikan perusahaan dalam bentuk Nera- 

ca, Laporan Rugi - Laba, Laporan Laba Yang di Tahan, dan 

lain-lainnya. Laporan-laporan itu akan dapat memberikan - 

informasi sesuai dengan keinginan masing-masing pihak ha

nya apabila dianalisa dan berikut diberikan interpre/tasi.

Analisa laporan keuangan dilakukan dengan jalan 

mencari hubungan sebab-akibat yang ada diantara pos- pos 

atau angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan.- 

Selanjutnya dinterprestasikan dalam rangka membuat kepu- 

tusan-keputusan ekonomi yang bersangkut paut dengan kepen 

tingan para pemakainya.

Interpre.tasi ini hendaknya jangan sampai menyesat 

kan, karena akan mengakibatkan keputusan yang salah, se

hingga akan menimbulkan kerugian bagi mereka.

Untuk tujuan itu maka laporan keuangan harus disa

jikan dengan teliti dan dapat dipercaya bahwa laporan itu 

telah menggambarkan semua aktivitas atau seraua transaksi 

yang telah terjadi.

Disamping itu pencatatan maupun penyajiannya harus 

menurut suatu tata cara atau aturan-aturan yang telah men 

jadi kebenaran umum, yang disebut dengan prinsip-prinsip 

akuntansi yang lazim* Laporan keuangan yang demikianlah- 

yang disebut dengan laporan keuangan yang telah menunjuk

kan posisi keuangan serta perubahan posisi keuangan yang 

wajar, yang diterapkan secara konsisten dari tahun sebe-
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lumnya.

Dengan demikian maka akan dapat terpenuhilah tuju- 

an disajikannya laporan keuangan sebagaimana disebutkan 

AICPA dalam "Objective of Finacial Statement" sebagai- 

berikut : An objective of financial statement is to pro

vide factual and interpretative information about transac 

tion and other events which is useful for predicting, com
p

paring, and evaluating enterprise earning power*

Prinsip akuntansi yang lazim ini penting diterap- 

kan sehubungan dengan dibutuhkannya suatu laporan yang sa 

ma oleh berbagai golongan masyarakat yang berbeda dengaii 

tekanan kepentingan yang berbeda pula*

Dengan prinsip akuntansi yang lazim ini maka terha 

dap laporan keuangan tersebut akan didapati interpretasi 

yang tidak jauh berbeda serta menjadikan laporan keuangan 

tersebut dapat dipercaya. Hal ini seperti yang disebutkan 

oleh Thacker sebagai berikut :

' ,A generally accepted group of rules or principles for 
presenting the financial statement information is ab
solutely necessary because many different people use 
the same report* These rules also provide some securi 
ty for the statement users because they help make the 
statement dependable.

Pada umumnya pihak y a n g -berkepentingan terhadap 

p
Hendriksen. Eldon S., Accounting Theory, 3rd editi 

on. 19775 Ricard D Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 60430,

hal. 157. . ^

^Thacker Ronald J.. op cit, hal 129*
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perusahaan berorientasi pada laba (profit oriented), kare 

na itu informasi yang amat mereka butuhkan adalah infor

masi mengenai hasil usaha perusahaan yaitu yang diwujud- 

kan dalam laporan rugi - laba, Begitu pentingnya laporan 

rugi - laba itu sehingga FSAB dalam Statement of Financi

al Concept No, 1 "Objective Financial Accounting by Busi

ness Enterprise", menyebutnya sebagai fokus utama pelapor

an keuangan : "The primary fokus of financial reporting -
♦ i 

is information abaout earning power and its components” 4

Dalam laporan rugi - laba ini akan tarapak dua kom

ponen '.penting yang akhirnya membentuk total pendapatan - 

bersih perusahaan pada suatu periode yaitu :

- pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam suatu perio

de.

- biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan ter

sebut.

Pada kenyataannya pendapatan bersih merupakan ke - 

pentingan yang utama bagi pihak-pihak diatas. Namun demi

kian untuk penyajian yang wajar, tidak hanya memerlukan - 

kebenaran jumlahnya saja, melainkan juga diperlukan klasi 

fikasi yang tepat dari masing-masing unsur yang akhirnya 

membentuk pendapatan bersih tersebut.

Penyajian laporan keuangan yang demikianlah yang

^Wilson James D. & Champbell John B., Controller - 
ship, The Work of The Managerial Accountant, 3rd edition, 
John Willey & Son*s Inc., New York, 1981, hal %.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KETEPATAN PENGAKUAN PENDAPATAN ... SUKLIMAH RATIH



6

memenuhi standar pengungkapan yang memadai. Dalam Prinsip 

Akuntansi Indonesia mengenai standar pengungkapan yang me 

madai dijelaskan sebagai berikut : "... tidak hanya meng 

hendaki pengungkapan seluruh fakta keuangan yang penting, 

melainkan juga penyajian fakta tersebut sedemikian rupa
5

sehingga tidak menyesatkan pembacanya".

Oleh karena itu PT. "Xn inipun dituntut untuk da

pat menyajikan laporan keuangannya secara wajar sehingga- 

terpenuhi standar pengungkapan yang memadai, dan selanjut 

nya tidak akan terdapat kesalahan interpretasi pembacanya.

PT. "X" ini adalah perusahaan industri yang mempro 

duksi dan menjual alat pertukangan (yaitu Kikir). Penda

patan utamanya adalah hasil penjualan Kikir ini yang meli 

puti Local Sales dan Export Sales, Disamping itu ada pula 

pendapatan di. luar hasil operasi perusahaan yaitu hasil 

penjualan aktiva di luar produk perusahaan.

Dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

di lembaga pendidikan , penulis berusaha menyurabangkan te 

naga dan pikiran sehingga pada PT. f,Xn ini tercapai ada

nya ketepatan pengakuan pendapatan, lebih lanjut akan ter 

dapat penyajian laporan keuangan khususnya laporan rugi- 

laba yang memenuhi standar pengungkapan yang memadai.

^ Ikatan Akuntan Indonesia, Prinsip Akuntansi In 

donesia, Jakarta, 1984> hal* k*
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2. Penjelasan Judul

Dalam Skripsi ini penulis secara khusus mengartikan 

Ketepatan Pengakuan Pendapatan sebagai ketepatan dalam hal 

apa yang harus diakui sebagai pendapatan, kapan waktunya, 

pengukurannya, berikut bagaimana proses penandingannya de

ngan biaya yang kena dan tepat, Sedangkan Kewajafcan Peny& 

jian Laporan Keuangan, penulis mengartikannya sebagai pe

nyajian yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

lazim, sehingga memenuhi standar pengungkapan yang memadai

- sekaligus memenuhi tujuan umum dari para pemakai. Laporan 

Keuangan khususnya Laporan Rugi - Laba* Laporan Rugi- Laba 

ini adalah salah satu produk akhir dari proses akuntansi. 

PT. "X" Surabaya adalah nama perusahaan industri yang mem- 

produksi Kikir yang berlokasi di Surabaya,

Secara keseluruhan maksudnya adalah : Pengakuan pen 

dapatan yang meliputi apa, berapa, kapan, dan bagaimana 

proses penandingannya, serta bagaimana penyajiannya dalam 

laporan keuangan yaitu laporan rugi - laba yang dilakukan 

oleh PT. "X" Surabaya, dan pendapat peftulis mengenai bagai 

mana yang seharusnya sesuai dengan teori serta prinsip- 

prinsip akuntansi yang lazim, sehingga terhadap laporan ke 

uangan khususnya laporan rugi - laba terdapat ketepatan in 

terpretasi para pembacanya.

3# Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul Skripsi mengenai ketepatan
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pengakuan pendapatan dalam hubungannya dengan kewajaran 

penyajian laporan keuangan ini mengingat bahwa dalam kehi 

dupan praktis dunia usaha pada umumnya banyak pihak-pihak 

yang berorientasi pada laba (profit oriented), Sedangkan 

dalam hal perwujudannya dalam laporan pendapatan atau 1& 

poran rugi - laba sering dijumpai terdapatnya gambaran 

yang kurang wajar mengenai hasil usahee. perusahaan te rsebut• 

Laporan rugi - laba dapat disajikan over/under stated sesu 

ai dengan tujuan pembuatan laporan rugi - laba itu sendiri* 

Dalam kasus ini dapat saja terjadi karena tidak diadakan - 

nya penandingan pendapatan dengan biaya yang tepat atau ju 

ga klasifikasi perkiraan-perkiraan rugi - laba yang salah, 

Hal ini teramat mempengaruhi interpretasi para pembacanya 

bahkan bisa menyesatkan, Karena ittti teramat pentinglah ad& 

nya ketepatan pengakuan pendapatan berikut penandingannya- 

dengan biaya, serta pelaporannya yang sesuai dengan prin- 

sip-prinsip akuntansi yang lazim, untuk diterapkan oleh 

penyaji laporan keuertigan.

4* Tu.iuan Penya.iian

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan 

pembahasan terhadap pengakuan pendapatan sehubungan dengan 

penyajiannya dalam laporan keuangan khususnya laporan rugi 

laba pada PT, "X" Surabaya, ditinjau darai prinsip-prinsip 

akuntansi yang lazim. Yaitu apakan benar pengakuan penda- 

patannya, apakah tepat penandingannya serta apakah benar
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klasifikasinya pada laporan rugi - laba. Pembahasan ini di 

rasa penting karena apabiila di dalam laporan rugi - laba 

terdapat kesalahan dalam pengakuan, penandingan ataupun - 

klasifikasinya maka berarti laporan rugi - laba yang disa- 

jikan perusahaan ini tidak wajar dan akibatnya terjadi ke- 

sesatan interpretasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

5# Sistimatika Skripsi 

Bab I Pendahuluan

1« Pandangan Umum 

2* Penjelasan Judul 

3* Alasan Pemilihan Judul

4. Tujuan penyajian

5. Sistimatika.Skripsi

6. Metodologi

6.1. Perm&salahan

6.2. Hipotesa Kerja

6.3* Scope Analisa

6*4* Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Bab II Analisa Teoritis Tentang Pendapatan dan penyajian

nya dalam Laporan Rugi - Laba.

Dalam Bab ini akan dibahas : Umum, Pengertian Pendapatan, 

Unsur-unsur Pendapatan, Pengukuran Pendapatan, Timing Pen 

dapatan, Kedudukan Biaya-biaya Terhadap Pendapatan, Menan 

dingkan Pendapatan dengan Biaya, Penyajian Pendapatan dan 

Biaya dalam Laporan Rugi - Laba.
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Bab III Gambaran Praktis Tentang Pengakuan Pendapatan Sehu 

bungan dengan Penyajian Laporan Keuangan pada PT. 

"X" Surabaya.

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang PT. "X", 

Struktur Organisasi Perusahaan, Struktur Permodalan Perusg, 

haan, Proses Pencatatan Data Akuntansi Perusahaan, Buku-bu 

ku yang Bigunakan, serta Tinjauan Praktis Mengenai Pelapor 

an Pendapatan dan Biaya serta Laporan Keuangan Perusahaan. 

Bab IV Pemecahan Masalah dan Pengujian Hipotesa.

Dalam Bab ini akan dibahas pemecahan masalah pengakuan 

pendapatan berikut penandingannya dengan biaya serta peny& 

jian laporan keuangan yang seharusnya sesuai dengan prin- 

sip-prinsip akuntansi yang lazim dan pengujian hipotesa* 

Bab V Kesimpulan dan Saran.

Dalam Bab ini akan dicantumkan kesimpulan yang ditarik da

ri hasil pembahasan analisa teoritis maupun analisa prak

tis dari pengakuan pendapatan dalam hubungannya dengan pe

nyajian laporan keuangan PT. "X11 Surabaya, serta saran da

ri penulis sebagai hasil dari pemecahan masalah yang telah. 

dibicarakan dalam bab-bab sebelumnya,

6* Metodologj

6.1. Permasalahan

Setiap perusahaan yang didirikan akan menghasilkan- 

produk yang selanjutnya dijual kepada konsumen, sehingga 

terbentuklah pendapatan, Pendapatan ini dapat menimbulkan
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laba bagi perusahaan bilaraana nilai rupiah yang menunjuk

kan pendapatan melebihi jumlah rupiah total biaya yang di 

bebankan. Yang jelas adalah hasil akhir baru dapat diket^ 

hui setelah pendapatan dan biaya ditandingkan.

Dalam hubungannya dengan penyajian laporan keuang

an, perhitungan rugi - laba hendaklah disusun sedemikian- 

rupa sehingga dapat memberi gambaran yang jelas mengenai 

hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu dan - 

tidak menimbulkan kesesatan interpretasi para pembacanya.

Pada perusahaan ini ternyata ada hal-hal yang me- 

nimbulkan permasalahan yaitu :

1 • Terdapat kekurangtepatan dalam menandingkan pendapatan 

dengan biaya yang disebabkan oleh :

- Diakuinya Exchange Losses/(Gains) dan Loss on Sale 

of Fixed Assets sebagai penambah/pengurang Expense 

yang berarti ditandingkan dengan pendapatan, padahal 

keduanya bukan sebagai Vpaya dalam memperoleh hasil.

- Adanya Prior Period Items yaitu pos-pos yang mempe- 

ngaruhi Rugi - Laba tahun lalu (Retained Earning) - 

yang dianggap sebagai penambah/(pengurang) Expenses.

2. Terdapat kesalahan klasifikasi terhadap beberapa perki 

raan dalam laporan Rugi - Laba.

- Sehubungan dengan masalah pada point (1) diatas, ma

ka dapat diketahui bahwa terhadap keduanya selain ter 

jadi kesalahan penandingan sekaligus berarti juga ter 

jadi kesalahan klasifikasi.
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- Adanya Good Lost Intransit, Freight out and insuran

ce, Royalty and technical fee serta Comission sebagai 

revenue offset.

3# Terdapat susunan perhitungan Cost of Good Sold yang ku- 

rang lazim yang dapat dilihat dari :

- BLaya depresiasi dari aktiva tetap yang digunakan da

lam aktivitas produksi dilapotkan terpisah. dari -manu

facturing cost#

- Adanya pos Decrease/ (Increase) in Stock yang diguna- 

kan untuk menampung selisih antara persediaan awal de 

ngan persediaan akhir baik untuk Finish Good maupun- 

Work in Process- Jumlah ini langsung ditambahkan/(di- 

kurangkan) dari jumlah biaya yang terserap dalam ak’ti 

vitas produksi,

Jadi perhitungan Cost of Good Sold adalah demikian : 

(Direct Material Uses + Employment Cost + Manufactur

ing Cost + Deppreciation) + Decrease/(Increase) in

stock =*Coet of Good Sold,

Dengan terdapatnya kekurangtepatan dalam menanding

kan pendapatan dengan biaya dan terjadi kesalahan klasifi- 

kasi sebagaimana tersebut di .atas, maka Laba Operasi yang 

dilaporkan tidak menunjukkan keadaan yang sebenamya. 

Disamping itu dengan terdapatnya susunan perhitungan Cost- 

of Good Sold yang kurang lazim maka secara keseluruhan pe

nyajian Laporan Rugi - Laba menunjukkan kekurangwajaran.

6,2 . Hipo’tesa Kerja.

m i l i k  ~
p e r p u s t a k a a n

' U N l V E J t S I T A S  M R L A N i O ( M '

____ S U K a  B A V a 1
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Apabila perusahaan ini dapat menandingkan pendapat

an dengan biaya, dan dapat mengklasifikasikan serta menyu- 

sunnya dengan dasar pemikiran yang tepat sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi yang lazim maka akan dapat mem

bentuk Laporan Rugi - Laba yang tidak menyesatkan para pem 

bacanya. Yaitu selain memenuhi dalam hal kelengkapannya de 

ngan mengungkapkan seluruh fakta keuangan yang penting ju

ga menyajikannya sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kg 

ealahan interpretasi,

6.3* Scope Analisa

Dalam penulisan Skripsi ini penulis membatasi diri 

hanya akan membahas tentang ketepatan pengakuan pendapatan 

berikut penandingannya dengan biaya yang kena dan tepat - 

serta kewajaran penyajiannya dalam Laporan Rugi - Laba*

Penulis akan membahas hal tersebut di atas dalam k& 

itannya dengan Laporan Rugi - Laba sebagai salah satu un- 

sur Laporan Keuangan yang harus disajikan oleh perusahaan, 

yang selanjutnya akan digunakan oleh pihak-pihak yang ber- 

kepentingan pada perusahaan tersebut.

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Survey Pendahuluan.

Survey ini dimaksudkan untuk raengetahui ada atau - 

tidaknya permasalahan pada perusahaan yang bersang 

kutan.
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2. Pengumpulan Data Teoritis.

Pengumpulan data teoritis ini dilakukan dari Buku 

buku Kepustakaan yang ada hubungannya dengan Skrij) 

si ini.

3. Pengumpulan Data Praktis.

Pengumpulan data praktis ini dilaksanakan dengan - 

jalan mengadakan survey pada PT. "X", yang kegiat- 

annya meliputi wawancara dengan Staf Pimpinan Per

usahaan dan pengumpulan Krosur Perusahaan yang ber 

isi : Sejarah Pendirian Perusahaan, Laporan Keuang 

an Perusahaan, Bagan Struktur Organisasi Perusaha/- 

an, Flow Chart Penjualan Kredit dan Tunai, dan la- 

in-lain.

4. Pembandingan Data Teoritis dengan Data Praktis dan 

Analisa.

Pembandingan ini dimaksudkan untuk membenarkan da

ta praktis yang telah dibuat oleh Perusahfean yang- 

ternyata belum sesuai dengan susunan yang seharusi- 

nya dibuat sesuai dengan Buku-buku Kejustakaan dan 

Prinsip-prinsip Akuntansi yang lazim. Untuk Negara 

Indonesia adalah Prinsip Akuntansi Indonesia.

5. Penyusunan dan Penyajian Skripsi.
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an a l i t a s teoritis t entang psndapatan dan pe n y a jiannya

DALAM LAPORAN RUGI - LABA

1 • Umum

Suatu perusahaan menjalankan aktivitasnya pasti- 

lah untuk waktu yang tidak terbatas, dan nasib akhir per 

ueahaan adalah terletak di masa yang akan datang. Baik 

hasil usaha maupun posisi keuangan yang sebenarnya dari 

perusahaan tersebut baru dapat diketahui setelah perusa

haan yang bersangkutan dilikwidasi. Tetapi bagi pihak - 

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan sering me- 

merlukan informasi keuangannya dari waktu ke waktu untuk 

mengukur kemajuam perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Akuntansi berusaha rnenye- 

diakan data-data untuk memenuhi kebutuhan informasi di 

satu pihak dan kontinuitas di lain pihak, maka sudah mc- 

rupakan kebiasaan praktek Akuntansi proses pelaporan di- 

pecah-pecah dalam periode-periode.

Sebagai usaha untuk menyediakan informasi tentang 

hasil usaha perusahaan, maka laporan keuangan yang diper 

lukan adalah Laporan Rugi - Laba. Sedangkan informasi h& 

sil usaha perusahaan dalam suatu periode dapat diketahui 

dengan jalan mengadakan penandingan antara pendapatan de 

ngan biaya dalam suatu periode pula.

Dalam hal penyajian Laporan Rugi - Laba secara pe

BAB II

15

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KETEPATAN PENGAKUAN PENDAPATAN ... SUKLIMAH RATIH



1 6

riodik ini tentu saja tidak bisa terlepas dari kekurang- 

tepattan, namun demikian tidak boleh diartikan bahwa la

poran rugi - laba secara periodik ini tidak perlu diusa- 

hakan setepat mungkin* Sebagaimana diketahui bahwa Lapor 

an Rugi - Laba periodik akan berguna untuk meramalkan 

earning power dari perusahaan yang bersangkutan. 

Hendriksen menyebutnya dengan : n Income is predictive - 

device," 1 Hal ini senada pula dengan yang disebutkan 

oleh Belkaoui .pendapatan dianggap sebagai alat pre- 

diktif."^ Oleh karena itu Laporan Rugi - Laba periodik 

yang tidak tepat akan bisa menyesatkan sehingga merugi - 

kan para pembacanya*

Dengan demikian amat pentinglah adanya Laporan 

Rugi - Laba secara periodik ini* Bahkan laporan ini ada

lah sebagai tujuan utama akuntansi. Hadibroto menyebut

nya : tujuan utama dari akuntansi adalah penentuan- 

pendapatan berkala*'^ Selanjutnya Beliau menyebutkan pu

la bahwa ada ide-ide yang mempengaruhi prinsip penentuan

^Rendriksen Eldon S., op cit, hal* 157*
2
Belkaoui Ahmed, Accounting Theory, University- 

of Illionis, Chicago Circle, Terjemahan Dukat, Erwan 
AK Group, Yogyakarta, 1986, hal. 185.

^Hadibroto, Studi Perbandingan Antara Akuntansi 
Amerika 8c Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Profesi Akun 
tansi di Indonesia, PT. Ichtiar Baru - Van Hoeve,Jakarta, 
hal* 17.
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pendapatan berkala (periodik) ini yaitu : 

a* Konservatisme.

b. Biaya.

c. Konsisten.

d. Pengungkapan (disclosure)

Konservatisrae.

Istilah konservatisme ini pada uraumnya diperguna - 

kan dalam arti bahwa akuntansi hendaklah telah melaporkan 

yang tersendah di antara nilai pendapatan dan harta ser

ta melaporkan yang tertinggi di antara biaya dan hutang. 

Dengan perkataan lain, akuntansi hendaklah telah meraperhi 

tungkan kerugian-kerugian yang mungkin terjadi, tetapi ti 

dak boleh meraperhitungkan laba yang belum direalisasi*

Sehubungan dengan konservatisme ini Thacker raenye- 

butkan :"...if there is reasonable choise be1tween two 

methods or approaches to reporting an time, the method- 

which produces the smaller net earning or the smaller - 

asset value should be chosen."^

Sebagai contoh dari penerapan konservatisme di si- 

ni yaitu dipraktekannya penilaian persediaan dengan

^Hadibroto, loc cit

^Thacker Ronald J., op cit. hal 633.
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COMWIL ( Cost or Market Whichever is Lower ) •

Konservatisme ini dalam Prinsip Akuntansi Indone

sia tercakup sebagai salah satu unsur dari keterbatasan 

laporan keuangan, yaitu sebagai berikut : Laporan keuang 

an bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian; 

..*lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba - 

bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.

JIadi konservatisme ini bukanlah sebagai pembelaan 

terhadap understatement tetapi sebagai sistim penilaian 

atas ketidakpastian dan resiko perusahaan. Konservatisme 

ini merupakan praktek yang salah apabila dengan sengaja- 

nilai aktiva direndahkan, hutang-hutang ditinggikan se- 

hingga modal sendiri akan understatement.

Biaya#

Yang diraaksud dengan biaya adalah pengorbanan eko 

nomi yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa* 

Konsep biaya ini menghendaki bahwa data-data akuntansi 

dicatat berdasar harga perolehannya. Yaitu harga pada 

saat terjadi transaksi. Paton & Littleton menyebutnya de 

ngan : Harga Pokok. Pengertian luasnya dijelaskan seba

gai berikut : "...harga yang disepakati untuk barang dan 

jasa yang diterima atau untuk surat-surat berharga yang

£
Ikatan Akuntan Indonesia, op cit, hal. 7.

7
'Ikatan Akuntan Indonesia, ibid hal* 23.
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diterbitkan dalam transaksi antara dua pihak yang bebas
Q

(independen)",

Harga ini jumlahnya sama dengan kuantitas dikaH 

kan harga persatuan. Jadi istilah harga pokok ini seta- 

ra dengan istilah Price Aggregate atau jumlah rupiah 

(harga) kesepakatan* Sedangkan Prinsip Akuntansi Indone 

sia menyebutnya sebagai salah satu unsur dari konsep da 

ear akuntansi yaitu Harga Pertukaran, yang dijabarkan - 

sebagai berikut : Transaksi keuangan harus dicatat sebe 

sar "harga pertukaran" yaitu jumlah uang yang harus di-
q

terima atau dibayarkan untuk transaksi tersebut.

Saianjutnya dijelaskan bahwa harga tersebut ha

rus ditentukan secara obyektif oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan dan didukung oleh bukti-bukti yang dapat 

diperiksa kelayakannya oleh pihak yang independen.

Namun bukanlah selamanya aktiva-aktiva dicantumkan se

besar harga pertukaran ini, sebab aktiva tersebut akhir 

nya harus dialokasi sepanjang manfaat atau selama masa 

operasi.

Harga pokok ini harus dinyatakan dalam satuan- 

uang, yang akan mudah penentuannya apabila salah satu 

jumlah rupiah (harga) itu berwujud uang tunai. Namun -

PatQn Littleton, An Introduction to Corporate 
Accounting Standards, American Accounting Association, 
Terjemahan Suwardjono, BPFE, Yogyakarta, 1985, hal. 41.

^Ikatan Akuntan Indonesia, op cit. hal. 6.
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apabila penghargaan dalam transaksi tidak berupa uang - 

tunai maka pencatatan masing-masing pihak adalah berda

sar nilai setara tunai (Money Equivalent).

Harga pokok ini dipertahankan baik dalam catatan 

maupun dalam laporan, kecuali apabila diturunkan harga- 

nya karena suatu kerugian atau dinaikkan karena peni- 

laian kembali*

Konsistensi.

Konsep ini menghendaki agar prinsip-prinsip akun 

tansi diterapkan secara konsisten dari periode ke peri

ode# Konsistensi ini akan membuat Laporan Keuangan le

bih bermanfaat dan dapat diperbandingkan. Niamun demiki

an, konsistensi tidak menutup kemungkinan adanya peru - 

bahan terhadap prinsip akuntansi yang dipergunakan, mi

salnya jika ada perubahan keadaan atau alternatif yang 

lebih baik, Hanya saja, dengan catatan bahwa perubahan- 

perubahan yang diadakan itu apabila cukup berarti harus 

diungkapkan dalam Laporan Keuangan, termasuk juga penga 

ruhnya terhadap Laporan Keuangan tersebut. Hal ini se- 

perti yang disebutkan Thacker :M,*.is that the same ac

counting rules and policies have been used from period 

to period (over time). All significant changes of ac

counting treatment must be disclosed. . . . " 1 0

l0Thacker Ronald J#f op_cit, hal. 634*
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Meskipun terjadi perubahan terhadap prinsip akun 

tansi yang dipergunakan namun apabila perubahan berikut 

pengaruhnya itu diungkapkan dalam Laporan Keuangan, ma

ka terhadap Laporan Keuangan yang disajikan dapat di

in terpretasikan secara tepat dibandingkan dengan Lapor

an Keuangan yang sebelumnya,

Tujuan dilaksanakannya konsep konsistensi ini d& 

lam UHorma Pemeriksaait Akuntan disebutkan sebagai be

rikut :

1) Untuk meyaklnkan bahwa perbandingan dua laporan 
keuangan yang berurutan bebas dari pengaruh yang 
materiil yang disebabkan oleh penggantian - peng 
gantian prinsip akuntansi yang digunakan atau 
perubahan-perubahan dalam cara pengetrapannya#

2) Bila kemungkinan membandingkan dipengaruhi seca
ra materiil oleh penggantian/perubahan-perubahan, 
maka diperlukan penjelasan mengenai sifat peng
gantian perubahan tadi dan pengaruhnya terhadap 
laporan keuangan, 11

pengungkapan.

Konsep pengungkapan ini menghendaki agar sesuatu 

yang cukup materiil dan relevan dengan kepentingan para 

pemakai laporan keuangan harus diungkapkan dengan cukup 

(adequate disclosure). Misalnya perincian tentang kebi- 

jaksanaan dan metode akuntansi, perubahan kebijaksanaan 

dan metode akuntansi tersebut, aktiva yang dijaminkan , 

hutang bersyarat, perjanjian bersyarat, transaksi sete-

^Ikatan Akuntan Indonesia, Norma Pemeriksaan - 
Akuntan, PT, Ichtiar Baru,‘Jakarta Pusat,‘974, hal. 38-
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lab tanggal neraca, dan lain-lainnya.

Tentang ide pengungkapan ini Thacker berpendapat :

The financial statement must reveal all important 
facts about the resources of the firm and about the 
operation. Material facts wich might have a signifi
cant effect on an investment decision must be dis
closed according to the concept. ' 2

Pada dasarnya penyajian Laporan Keuangan haruslah 

memenuhi standar pengungkapan yang memadai. Dalam Prin

sip Akuntansi Indonesia standar ini disebut sebagai sa

lah satu dari tujuan kwalitatif yaitu bahwa informasi 

akuntansi harus lengkap. Yang diterangkan demikian : 

Informasi akuntansi yang lengkap...; dapat diartikan se

bagai pemenuhan standar pengungkapan yang memadai dalam 

pelaporan keuangan,1^

Laporan Keuangan yang demikian ini di dalamnya h& 

rus terdapat kelayakan klasifikasi, susunan serta istilah 

nya, disaraping harus mengungkapkan seluruh fakta keuang

an yang penting, Dengan demikian Laporan Keuangan terse

but lebih bermanfaat dan tidak menyesatkan.

Sehubungan dengan ide pengungkapan ini tersangkut 

pila adanya konsep materiality yang mengandung pengerti- 

an bahwa apabila sesuatu dicantumkan atau tidak dicantum 

kan akan berakibat adanya penilaian yang berlainan dari

1^Thacker Ronald J., op cit. hal. 632.

^Ikatan Akuntan Indonesia, op cit. hal.3-
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apa yang seharusnya. Lebih lanjut dapat diperjelas de

ngan pendapat dari Belkaoui yang berbunyi sebagai beri- 

kut

"..♦transaksi dan kejadian yang mempunyai pengaruh 
ekonomi yang tidak berarti dapat ditangani menurut 
cara yang lebih tepatguna, apakah sesuai atau tidak 
sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, 
dan tidak perlu diungkapkan". ^

Jadi yang dimaksudkan dalam pengertian ini adalah

bahwa yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan hanyalah

yang relatif penting terhadap posisi keuangan,

.Masih bersangkut-paut dengan pembahasan tentang

Laporan Rugi - Laba ini, dapat dikemukakan di sini bahwa

dalam laporan tersebut akan menampakkan hubungan antara

dua komponen penting, yaitu :

- pendapatan yang dihasilkan dalam suatu periode, dan

- biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Thacker 

sebagai berikut shows the relationship be1tween two

important part of the firm activities : the revenue pro

duced during the period and the expenses incurred to pro

1 5duced those revenue. '

2. Pengertian Pendapatan

Dari segi pandangan para pemilik, biasanya yang

^Belkaoui Ahmed, op cit. hal. 161.
i 5
^Thacker Ronald J., op cit, hal. 26.
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dianggap sebagai pendapatan adalah pendapatan dalam arti 

pendapatan netto. Yaitu kelebihan aliran dana masuk di- 

atas dana keluar yang dibebankan dalam bentuk biaya- 

biaya yang dikeluarkan lebih besar dari dana yang masuk 

kê  dalam perusahaan. Sedangkan dari segi pandangan per

usahaan, adalah total rupiah aktiva baru yang masuk ke- 

dalam perusahaan. Yaitu sebagai penukar dari produk per

usahaan yang mengalir keluar kepada konsumen, Jadi dalam 

pengertian ini pendapatan akan menunjukkan tambahan keka 

yaan perusahaan dengan tanpa memperhitungkan pengurangan 

pengurangannya•

Sehubungan dengan pengertian pendapatan ini, Fin

ney & Miller mendefinisikan sebagai berikut :

Revenue is an inflow of assets in the form of cash, 
receivables, or other property from customer or cli
ents, vach result from sales of merchandise or ren - 
dering of services, or from investment; for instan
ce, interest may be earned on bonds or saving depo - 
sit. In contrast,

American Accounting Association menyebutnya dengan : Re

venue..* *is the monetary expression of the aggregate of - 

products or services transferred by an enterprise to its 

customer during a period of time,^

16Glenn L. Johnson & James A. Gentry, Finney & 
Miller's Principles of Accounting Introductory, 8th edi
tion, Prentice-hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 
07632, hal. 7*

17
Hendriksen Eldon S. or> cit. hal. 176*
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Dari ke dua pendapat tersebut dapat disimpulkan - 

bahwa dalam mendefinisikan pendapatan, masing - masing - 

mengambil pendekatan yang berlainan. Yang pertama . lebih 

memusatkan perhatian pada inflow of assets yang ditimbul 

kan dari operasi perusahaan, Sedangkan yang ke- dua meni- 

tikberatkan pada outflow of assets yaitu penciptaan ba

rang dan jasa oleh perusahaan dan ditransfer kepada kon

sumen, Kedua pendakatan inilah yang sering ditemui dalam 

literatur akuntansi pada umuranya.

Sedangkan pendapat Paton & Littleton mengenai pen

dapatan adalah demikian : Pendapatan dapat dianggap seba

1 ft
gai produk perusahaan;....

Dalam definisinya ini, Paton & Littleton tidak me 

nen.tukan besarnya pendapatan maupun timingnya. Definisi- 

ini tidak mengharuskan pengukuran pendapatan dengan sa- 

tuan uang meskipun pada umumnya pendapatan diukur dengan 

satuan uang,

Pendapatan ini pada akhirnya ditunjukkan dengan 

adanya aliran masuk dana dari konsumen ke dalam perusa 

haan sebagai penukar produk perusahaan yang mengalir ke

pada konsumen.

3. Unsur - unsur Pendapatan

Pada kenyataannya ada dua kemungkinan yang diha -

^'Paton & Littleton, oy cit 4 hal. 77.
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dapi oleh suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya pa 

dCa suatu periode yaitu an.tara memperoleh keuntungan atau 

menderita kerugian. Pada umumnya, yang dihanapkan perus^ 

haan adalah mendapatkan laba;yapg sebesar-besarnya. Un

tuk itu diusahakan agar jumlah rupiah yang menunjjiikkan 

pendaptan melebihi j;umlah rupiah yang dibebankan untuk 

memperoleh pendapatan ini. Dengan demikian dalam jumlah 

rupiah, yang mencerminkan pendapatan itu terkandung ele - 

men laba, Namun dalam keadaan tertentu bisa saja terjadi 

kemtmgkinan jumlah rufiah yang mencerminkan pendapatan- 

itu tidak dapat menutup jumlafe rupiah yang dibebankan se 

hingga perusahaan yang bersangkutan menderita kerugian. 

Apapun hasilnya, perusahaan tersebut haruslah menyajikan 

nya dalam laporan rugi - laba dengan susunan yang meme

nuhi standar pengungkapan yang memadai. Dengan demikian 

pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang ber 

sangkutan dapat memperoleh gambaran yang sesungguhnya 

tentang kondisi perusahaan itu.

Pendapatan adalah sebagai salah satu komponen uta 

ma dari Laporan Rugi - Laba. Pendapatan dalam suatu peri 

ode tertentu haruslah mencakup seluruh perubahan positif 

terhadap aktiva netto perusahaan di luar pertarabahan da

na perusahaan dari pemasukan modal baru dan pertambahan- 

assets yang disebabkan karena meningkatnya liabilities.

Penyusunan Laporan Rugi - Laba menurut kebiasaan 

praktek akuntansi yang makin berkembang menghendaki di -
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ikutinya All Inclusive Concept. Konsep ini tidak membe- 

narkan adanya pembebanan biaya-biaya atau kerugian mau

pun hasil usaha atau laba langsung ke Laba yang Ditahan 

tanpa melalui perhitungan rugi - laba periode yang ber

sangkutan. Di sini berarti pula laba bersih atau net in

come telah menggambarkan semua elemen laba atau rugi un

tuk periode tersebut, kecuali untuk koreksi-koreksi peri 

ode yang lalu (disebut juga Pior Period Items).

Perlakuan akuntansi terhadap Prior Period Items- 

yang demikian ini dikarenakan timbulnya pos-pos ini me- 

mang tidak ada hubungannya dengan operasi perusahaan ta

hun berjalan. Oleh karenanya pos-pos ini tidak bisa dima 

sukkan sebagai komponen pendapatan (ataupun biaya) pada 

tahun yang bersangkutan ketika membuat perhitungan rugi- 

laba. Sebagai contoh, perkiraan umur aktiva tetap ber- 

ubah, maka akan menyebabkan berubahnya biaya depresiasi- 

pada tiap-tiap tahunnya dimana aktiva yang bersangkutan- 

.dipergunakan. Pos-pos semacam ini akan diperlakukan seba 

gai koreksi terhadap saldo awal dari laba yang ditahan. 

Jadi, Prior Period Items tersebut bukanlah komponen La

poran Rugi - Laba melainkan sebagai komponen Laporan La

ba yang Ditahan.

Meskipun komponen rugi - laba yang meliputi semua 

hasil operasi perusahaan suatu periode pada akhirnya 

akan membentuk laba atau rugi bersih, namun dalam hal pe 

nya.jiannya pada Laporan Rugi - Laba hendaklah diadakan
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pemisahan antara rugi - laba dari aktivitas utama perusa 

haan dengan rugi-laba yang terjadi secara kadang - k£ 

dang (non operating income), Misalnya, hasil penjualan 

produk sarapingan, Exchange Gains/(Losses), Gains/ (Loss- 

es) on Sale of Fixed Assets, dan lain-lain, hendaklah di 

sajikan setelah jumlah laba atau rugi usaha yang lazim, 

Cara penyajian yang demikian ini tercermin dalam 

prinsip Akuntansi Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1 . Harus memuat secara terperinci unsur-unsur penda
patan dan beban,

2 . Seyogyanya disusun dalam bentuk urutan ke bawah 
(staffel)•

3. Harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha 
lain serta pos luar biasa.^

Jadi jelaslah bahwa penyajian Laporan Rugi - Laba 

yang lazim menghendaki pendapatan diklasifikasikan menu- 

rut sifat kejadiannya* Pengklasifikasiannya adalah demi

kian :

1 . Pendapatan Utama.

Yaitu pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama 

perusahaan, Yang dimaksud aktivitas utama ini adalah 

aktivitas yang normal (normal revenues-producing acti 

vities). Tentang hal ini selanjutnya dapat dilihat 

yang dikemukakan Hendriksen sebagai berikut nor

mal revenues-producing activities refers the entent-

20of the enterprise",

1 Q
'Ikatan Akuntan Indonesia, op cit, hal. 10.

20
Hendriksen Eldon S., op cit, hal. 206.
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Jadi, istilah normal revenue - producing activities- 

ini adalah dikaitkan dengan maksud dan tujuan perusa- 

haan dalara melakukan aktivitas-aktivitasnya, di mana 

aktivitas yang demikian ini akan dilakukan secara 

teratur dan berulang.

2. Pendapatan Lain-lain.

Yaitu pendapatan yang diperoleh dari luar aktivitas

utama perusahaan, Termasuk dalam kelompok ini dapat

diambil1 contoh, apabila ada Exchange gains atau Gains

on Sale of Fixed Assets. Gains yang terjadi ini bukan

Xah dari aktivitas utana perusahaan. Hal ini sebagai-

mana yang dikemukakan oleh Hendriksen yaitu Gains

..♦represent favorabXe...event not directXy reXated

to the normal revenues-producing activities of the en

21terprise. Gains ini dicantumkan sudah dalam jumXah 

netto, yaitu setelah diadakan matching antara aspek 

yang favorable dengan yang unfavorable.-Agpek yang fa 

vorable ditunjukkan oleh value (nilai) assets yang di 

terima, sedang aspek unfavorable ditunjukkan oleh va

lue dari assets yang digunakan atau dipertukarkan. 

Lawan dari Gains adalah Losses. Sebagairaana halnya Ga 

ins, raaka Losses ini juga timbul dari luar aktivitas 

utama perusahaan, tidak berulang-ulang dan tidak da

pat diantisipasikan yang berarti pula tidak dapat

Hendriksen Eldon S., op cit, hal. 206*
21
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dicegah terjadinya. Losses bukanlah biaya dan: tidak 

dapat ditandingkan (di-raatching-kan) dengan pendapat- 

an, oleh karena itu Losses harus dilaporkan dalam pe- 

riode dimana sudah cukup jelas bahwa suatu aktiva mem 

beri manfaat lebih kecil dibanding nilai yang tercan>? 

turn dalam pembukuan*

Pendapatan Luar Biasa.

Yaitu pendpatan yang sifatnya tidak normal' daji tidak- 

sering terjadi, Tingkat abnormalitasnya teramat ting 

gi dan juga tidak berhubungan dengan aktivitas perus& 

haan sehari-hari* Selain itu transaksi tersebut di 

sa mendatang tidak diharapkan terjadi lagi* Misalnya, 

laba yang didapat karena adanya pembatalan hutang per 

usahaan kepada pemegang saham.

Pengklasifikasian yang demikian ini akan membuat 

Laporan Rugi - Laba lebih bermanfaat, terutama untuk tu- 

juan peramalan earning power perusahaan. Hal ini karena 

Laporan Rugi - Laba tidak hanya untuk melaporkan net in

come saja melainkan juga laba operasi yang lazinu laba 

operasi inilah yang dapat diperbandingkan, karena laba 

ini terlepas dari keadgan-keadaan yang insidentil sifat

nya.

if. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dengan jumlah rupiah atas pro- 

duk yang dijual kepada konsumen, yang besarny^ ditentu-
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kan berdasar harga jual yang disepakati antara dua belah 

pihak dengan terjadinya transaksi penjualan yang nyata. 

Atau dengan perkataan lain, pendapatan ini diukur dengan 

nilai tukar (exchange value) dari barang dan jasa.

Apabila penjualan dilaksaaakan secara tunai, maka 

besamya pendapatan dapat ditentukan dengan mudah, yaitu 

sebesar uang tunai yang diterima. Sedangkan apabila pen

jualan tidak dilaksanakan dengan pembayaran tunai, maka 

besarnya pendapatan diukur dengan cash equivalent atau 

present value dari piutang-piutang yang diharapkan dapat 

ditagih. dari konsumen.

Pengukuran pendapatan ini seperti yang disebutkan

oleh Hendriksen sebagai berikut :

Revenue is best measured by the exchange value of 
the product or service of the enterprise. This exch& 
nge value represents the cash equivalent or the pre
sent discounted value of money claims to be received 
eventually ifrom the revenue transaction. 22

Konsep pengukuran pendapatan ini menghendaki agar 

suatu allowance dibuat, karena adanya kesenjangan waktu 

antara saat menjual dengan saat menerima uang tunai atas 

penjualan tersebut. Hal ini mengingat bahv/a penerimaan- 

uang tunai sebesar Rp 10.000,- saat ini adalah lebih 

tinggi nilainya dibanding apabila uang tunai yang besar 

nya Rp 10.000,- juga, tetapi penerimaannya masih harus 

menunggu satu tahun lagi, Oleh karena itu faktor waktu -

^Hendriksen Eldon S., op citT hal. 179.
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harus diperhitungkan di sinif yaitu yang akan tercermin 

dalam disconto.

Akan tetapi sehubungan dengan diterapkannya fak-

tor disconto ini, azas materiality dipergunakan, Sehing-

ga apabila discount rate-nya rendah yang disebabkan jang

ka waktu kredit yang pendek, maka jumlah disconto-nya ti

dak materiil, dan ini dapat diabaikan. Misalraya, faktor

discount-nya sama dengan Jangka waktu kredit selama

setengah bulaa. Penjualan senilai Rp 100*000,- maka dis-
i

count-nya adalah x 6# = 0,25#* Maka jumlah disconto 

nya sama dengan 0,25# x Rp 100.000,- atau sebesar Rp 250. 

jumlah ini adalah tidak materiil, oleh karena itu meski- 

pun dijadikan satu dengan penjualan maka disconto ini ti 

dak akan membawa pengaruh yang penting.

Sehubungan dengan pengukuran pendapatan ini Belka 

oui juga mengatakan bahwa nilai tukar itu menggambar 

kan ekuivalen kas netto atau nilai tunai uang yang dite- 

rima atau akan diterima. Selanjutnya Beliau menerang - 

kan adanya dua penafsiran yang tirabul dari konsep pengha 

silan, yaitu sebagai berikut ;

(1) Potongan tunai, dan setiap potongan harga fak- 
tur, seperti kerugian piutang tak tertagih, meru 
pakan penyesuaian yang diperlukan untuk menghi- 
tung ekuivalen kas netto yang benar attau nilai - 
tunai klaim uang dan, konsekwensinya, harus diku 
rangkan pada saat menghitung penghasilan. Pena? 
siran tersebut bertentangan dengan pandangan bat 
wa potongan tunai dan kerugian piutang tak tert& 
gih harus dianggap biaya.

(2) Bagi transaksi kredit (non kas), nilai tukarnya 
adalah sama dengan harga pasar yang wajar dari
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kepentingan yang diberikan atau diterima, mana 
yang lebih mudah dan lebih jelas perhitungan- 
nya.23

Karena pengukuran pendapatan berdasar cash equiva 

lent atau present value dari uang tunai yang akan diteri 

ma, maka dalam hal ini jelas akan diterima adanya pengu- 

rangan-pengurangan langsung dari pendapatan, atau yang 

b^asanya disebut dengan revenue offset. Macamnya antara- 

laln : retur penjualan, trade discount, cash discount, - 

bad debt losses, dan pengurangan-pengurangan lainnya.

Ada juga beberapa hal yang cukup erat kaitannya - 

dengan hasil penjualan (pendapatan), sehingga ada peru

sahaan yang menganggapnya sebagai revenue offset, misal- 

nya, karena sifatnya mengurangi jumlah barang yang seha- 

rusnya dapat dijual, atau karena penetapan jumlahnya ber 

dasar pada hasil penjualan. Sebagai contoh, Good lost in 

transit, Freight out and insurance, Royalty and techni

cal fee, dan comission.

Walau demikian . tidaklah pada tempatnya apab^la- 

dianggap sebagai revenue offset karena semuanya tidak 

mempengaruhi besarnya kas yang terealisir dari konsumen 

atau bukanlah penyesuaian yang diperlukan untuk menghi - 

tung ekuivalen kas netto yang benar atau nilai tunai kla 

in uang.

^Belkaoui Ahmed, op cit. hal. 147.
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Untuk Good lost intransit, tidaklah ada hubungan- 

nya dengan hasil penjualan barang dagangan yang lain, B& 

rang yang hilang seperti ini akan memperbesar jumlah ba

rang yang meninggalkan perusahaan (yang dijual). Oleh ka 

renanya lebih tepat apabila ditambahkan pada harga pokok 

penjualan (Cost of Good Sold).

Sedangkan seperti Freight out and insurance, Ro

yalty and technical fee, dan Comission adalah bersifat - 

sebagai biaya, yaitu termasuk upaya dalam penciptaan pen 

dapatan. Semuanya tidak ada kaitannya dengan terealisasi 

nya pendapatan menjadi uang tunai (kas). Jadi, jelas hal

hal tersebut bukanlah revenue offset.
\ "p

Yang sering menirabulkan keragwm adalah perlakuan 

dari cash discount dan bad debt losses di atas, Keduanya 

lebih sering dikategorikan sebagai biaya (expense), se

dangkan yang seharusnya adalag sebagai revenue offset,ya 

itu jumlah yang dipotongkan langsung dari pendapatan (ha 

sil penjualan).

Cash discount diberikan oleh perusahaan sebagai 

upaya mengurangi resiko tidak dibayarnya dana yang belum 

terealisir (belum jadi uang tunai), yang disebabkan ada- 

nya penundaan pembayaran (pendapatan masih berupa pi- 

utang). Cash discount ini berarti juga akan berfungsi un 

tuk menyamakan pendapatan dengan cash equivalent atau 

present value. Jadi, jelas akan mengurangi terjadinya 

bad debt losses.
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Mengenai bad debt losses yang terjadi bukanlah se 

bagai expiration dari barang dan jasa. Bad debt losses - 

ini timbul setelah terjadi penjualan (pendapatan), bukan 

lah upaya untuk memperoleh pendapatan. Jadi, hanya dalam 

rangka kolektibilitas piutang.

Bad debt adalah semacam risk discount. Perlakuan 

akuntansi tradisional yang mengklasifikasikan bad debt 

losses eebagai biaya memang tidak menyebabkan adanya per 

bedaan dalam perhitungan pendapatan bersih (net income), 

tetapi pada dasarnya lebih tepat apabila diakui sebagai 

revenue offset karena bad debt losses tidak memiliki ci- 

ri-ciri sebagai biaya.

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bah- 

wa cash discount sama sifatnya dengan bad debt losses. 

Oleh karenanya apabila tingkat cash discount dapat dite- 

tapkan dengan tepat, maka penjual akan bersikap sama (in 

different) antara menerima harga netto (setelah dipotong 

dengan cash discount) atau menerima harga bruto ( gross 

price) yang masih.mengandung resiko adanya bad debt los

ses.

5. Timing Pendapatan

Mengenai terjadinya pendapatan ini Paton & Little 

ton menyebutnya ada dua pandangan yang mendasarinya, se

bagai berikut yaitu yang satu berdasarkan asumsi - 

adanya hubungan antara biaya dan pendapatan dan yang la
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in berdasarkan adanya obyektifitas dalam penentuan penda 

patan".^

Menurut asumsi yang pertaraa dikatakan bahwa penda 

patan diperoleh di sepanjang tahap siklus akuntansi. Hal 

ini mengingat bahwa dari sudut pandangan ekonomi value 

added adalah suatu proses yang bersifat kontinue, Penda

patan di sini dihubungkan dengan akumulasi biaya yang p& 

da akhlrnya nanti akan dibebankan pada produk.

Berlainan dengan pandangan yang pertama di atas 

maka pandangan yang kedua ini menyatakan bahwa pendapat

an baru terbentuk hanya setelah produk seleeai dikerja- 

kan dan terjual secara langsung atau terjual dengan da- 

sar kontrak penjualan.

Apabila pandangan yang kedua ini dibenarkan, maka 

dengan sendirinya akan ditolak asumsi dasar yang mengata 

kan bahwa faktor biaya yang dibutuhkan untuk raemperoleh 

pendapatan pada dasarnya mempunyai arti ekonomi yang sa- 

ma kedudukannya sebagai pengurang pendapatan.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, pandangan yang 

benar adalah yang menganggap proses terbentuknya penda

patan bersamaan dengan aktivitas (operasi) perusahaan se 

cara keseluruhan. Pengaruh setiap elemen aktivitas ada

lah sebanding dengan harga pokok yang raelekat pada akti

vitas tersebut. Perlu dicatat bahwa proses terbentuknya

^Paton & Littleton, op cit. hal. 82.
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pendapatan adalah berbeda arti dengan realisasi pendapat 

an

Realisai Pendapatan :

Realisasi pendapatan ini tidaklah boleh dikacau- 

kan dengan proses terbentuknya pendapatan, Sehubungan de 

ngan masalah pendapatan ini dibutuhkan pengetahuan ten- 

tang kapan kepastiiannya pendapatan benar-benar dapat di

ukur# Jadi, bukan hanya pengetahuan mengenai kapan value 

added mulai terjadi*

Mengenai realisasi pendapatan ini Sprouse dan- 

Moonitz mengatakan demikian ;

revenue should be identified with the period during 
which the major activities necesarry to the creation 
and disposition of goods and sercices have been ac
complished, provided obyective measurements of the - 
results of those activities are available. These two 
conditions, i*eM  accomplishment of major economic 
activity and obyective of measurement, are fulfilled 
at different stages of activity in different cases, 
some times as late as time of delivery of product or 
the performance of a service, in other cases, at an 
earlier point of time.2?

Dalam hal ini, Sprouse dan Hoonitz berpendapat 

bahwa pendapatan harus diidentifikasikan dengan aktivi

tas ekonomi yang utama untuk memproduksi dan menjual ba-
t

rang telah tercapai dan apabila pengukuran yang obyektif

25
^Sprouse and Moonitz, " Broad Accounting Prin - 

ciples ”, dikutip oleh Hendriksen Eldon S., op cit. 
hal. 181.

j
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dapat dilaksanakan. Hal tersebut dapat dicapai pada ber- 

macam-macam tahapan. Bisa saja pada saat pengiriman pro

duk atau pada kasus lain bisa pada tahapan sebelumnya*.

Pandangan yang umum diikuti adalah bahwa realisa- 

si pendapatan itu raerupakan pelaporan pendapatan yang di 

laksanakan ketika pertukaran atau pengiriman produk te- 

lah dilakukan. Dengan perkataan lain pada saat itu pro

duk perusahaan harus sudah ditransfer kepada konsumen. 

Selanjutnya realisasi pendapatan ini akan dikuatkan oleh 

adanya penerimaan uang tunai (kas) atau aktiva lainnya.

Mengenai realisasi pendapatan ini Paton & Little

ton menyatakan bahwa ada dua pengujian sehingga pendapat 

an dapat dikatakan sudah terealisir, yaitu :

(1) perubahan bentuk produk melalui proses penjualan 

yang sah atau semacamnya (misalnya kontrak penjual

an) .

(2) pengesahan (validation) transaksi penjualan dengan
pC

diterimanya aktiva lancar.

5.1* Pelaporan Pendapatan Selama Berlangsungnya Produksl.

Pelaporan pendapatan dengan metode ini dapat di- 

jumpai pada perusahaan yang berproduksi atas dasar kon

trak, misalnya, proyek konstruksi. Pada umumnya bidang 

usaha ini penyelesaian produknya memerlukan waktu yang

^^Paton & Littleton, op cit. hal# 83*
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cukup panjang (melebihi satu periode akuntansi). Dengan 

demikian apabila pendapatan b a m  diakui setelah produk 

selesai dibuatf maka akan terdapat ketidakseimbangan an

tara pendapatan dengan volume aktivitas produksi dalam 

setiap periode. Disamping itu, keadaan ini akan merugi- 

kan para pemegang saham yang ingin menjual sahamnya sek^ 

rang, Lagipula laporan keuangan yang dibuat oleh perusa

haan yang penyelesaian produknya tidak teratur, tidak 

akan mempunyai manfaat bagi fihak intern maupun extern, 

Oleh karena itu praktek akuntansi yang konservatif menye 

tujui penerapan metode ini untuk raengakui dan menghimpun 

rugi atau laba proyek jangka panjang, sebagai penyimpang 

an dari ketentuan pengakuan pendapatan berdasar penjual

an.

5,2* Pelaporan Pendapatan Setelah Produksi Selesai.

Pelaporan pendapatan dengan metode ini biasanya 

dianggap tepat untuk perusahaan yang critical even-nya - 

berada pada proses produksi, yaitu bahwa penyelesaian 

produksinya akan mengurangi ketidakpastian atas besarnya 

biaya yang dikeluarkan. Sebagai contoh, industri- indus- 

tri ekstraktif (pertambangan), termasuk pula pertanian.

Produk berupa emas, timah, tembaga, beras, jagung, 

dan sebagainya pada umumnya mempunyai pasar yang luas 

dan harganyapun sudah dapat diketahui dengan pasti, begi 

tu juga biaya-biaya penjualannya. Dengan demikian akan
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memungkinkan adanya ketepatan penaksiran realisasi pen

dapatan dari barang jadi yang ada pada tanggal tertentu, 

Apabila metode ini dipergunakan, maka hal ini me- 

rupakan penyimpangan dari norma umum, yaitu berdasar pa

da saat penjualan.

5,3 , Pelaporan Pendapatan Saat Penjualan,

Pelaporan pendapatan berdasar saat terjadinya pen 

jualan ini adalah sebagai norma umum akuntansi yang le

bih efektif daripada pelaporan pendapatan dengan dasar 

yang lain. Hal ini.disebabkan saat penjualan pada umum- 

nya merupakan titik kritis bagi kebanyakan perusahaan, 

Produk yang dijual telah mengalir ke'luar kepada konsu

men, dengan diikuti aliran masuk aktiva baru ke dalam pe 

rusahaan. Hargapun dapat*ditentukan secara pasti, serta 

biaya-biaya kebanyakan sudah dapat ditentukan secara mu- 

dah* Namun demikian, tentu saja masih ada ketidakpastian 

dalam hal penagihannya, dan masih ada biaya purna jual, 

demikian pula kemungkinan adanya retur penjualan,

Dari segi Yuridis penjualan dianggap telah ter- 

jadi apabila telah ada peralihan hak milik, dimana penju 

al telah menyerahkan barangnya kepada konsumen dan seba- 

liknya konsumen menyerahkan aktiva lain sebagai penukar- 

nya, Jadi, di satu pihak ada penyerahan hak milik,sedang 

di pihak lain akan timbul kiaim atas pembayarannya.

Penyerahan hak milik ini tidak mengharuskan ba-
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rang keluar dari gudang penjual. Ada kalanya barang ma - 

sih belum dikirim sedang kesepakatan penjualan sudah ter 

jadi. Dalatn kasus demikian, terhadap barang dagangan ter 

sebut harus diberikan tanda-tanda tertentu yang menyata- 

kan bahwa barang yang bersangkutan telah menjadi milik 

konsumen. Begitu pula mengenai pencatatannya, barang itu 

harus sudah dikeluarkan dari kartu persediaan.

Dalam banyak keadaan, ketenfcuan-ketentuan seperti 

itu belumlah mencuktipi. Suatu maksud yang tegas dari ke- 

dua belah pihak untuk melaksanakan transaksi jual - beli 

haruslah ada. Kisalnya, dalam hubungan antara consignor 

dengan consignee* Walaupun terjadi pengiriman barang te- 

tapi dalam hal demikian ini belumlah dapat dianggap te

lah terjadi penjualan.

Pelaporan Pendapatan Saat Peneriraaan Kas«

Pelaporan pendapatan dengan metode ini adalah se

bagai penyimpangan dari norma umum pengakuan pendapatan 

berdasar saat penjualan. Metode ini biasanya diterapkan- 

pada perusahaan-perusahaan jasa. Penerapan ini cocok un

tuk perusahaan jasa jangka pendek karena biasanya peneri 

raaan kas bersamaan dengan penyerahan jasa itu sendiri.

Sedangkan untuk perusahaan jasa .jangka panjang ti 

dak ada cukup alasan untuk menunda pengakuan pendapatan- 

sampai diterimanya kas, karena akan terdapat kesenjangan 

waktu yang cukup panjang antara saat penyerahan jasa de-
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ngan peneriraaan pembayarannya* Juga, pada dasarnya kedu- 

dukan piutang pendapatan jasa sama saja dengan piutang 

yang timbul karena penjualan barang, apabila dipandang 

dari segi luridis. Kecuali untuk Jasa profesi yang spesi 

fikasi pekerjaannya tidak dapat ditentukan secara jelas 

dan pasti pada awal pekerjaan, dan adanya ketergantungan 

jumlah pendapatan yang ditagih terhadap hasil pekerjaan.

Perusahaan yang berproduk fisikpun ada yang mema- 

kai metode ini, yaitu yang melakukan penjualan dengan C£ 

ra cicilan (instalment sales). Biasanya piutang yang ter 

jadi berjangka panjang, sehingga piutang ini tidak lagi 

sebagai aktiva yang berdaya beli. Juga, ada resiko bad 

debt losses yang tinggi untuk yang waktu cicilannya le

bih panjang, serta biaya penagihan dan pengumpulan pi

utang biasanya lebih tinggi dari pada penjualan kredit 

(jangka pendek). Hal-hal tersebut di.atas adalah yang 

m e n jadi dasar pertirabangan diterapkannya metode ini*

Apabila penerapan metode ini dianggap lebih tepat 

bagi suatu perusahaan tertentu, maka tidak berarti bahwa 

biaya juga diakui atas dasar pengeluaran (biaya tunai)* 

Hal ini karena semua biaya yang berhubungan dengan penda 

patan harus ditandingkan dengan pendapatan tersebut, dan 

biaya tersebut ada yang telah dibayar (dikeluarkan), ser 

ta ada pula yang masih terhutang. Oleh karena itu, kalau 

seluruh jumlah rupiah yang diterima diakui sebagai pend& 

patan, maka biaya yang dibebankan terhadapnya adalah
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seraua biaya untuk memperoleh pendapatan sebesar uang kas 

yang diterima tersebut, bukannya semua pengeluaran kas 

pada periode yang bersangkutan.

6, Kedudukan Biaya-biava Terhadap Pendapatan

Biaya adalah pengukur upaya yang dikeluarkan un

tuk memperoleh hasil. Biaya ini dapat diartikan sebagai 

pemakaian barang-barang dan jasa-jasa dalam proses pen- 

ciptaan pendapatan. Hal ini sebagaimana dikatakan Finney 

ang Miller sebagai berikut : Expense is the cost of
27

goods or services used for purpose generating revenues. {

Sedangkan Hendriksen menyebutnya demikian :

"... expense are the using or consuming of goods or 
services in the process of optaining revenues. They 
are the expirations of factor services related ei 
ther directly to the producing and selling of the 
product of the enterprise. The values of these fac
tor services expire when they leave the enetrprise 
by final consumption o r . . . M2o

Di sini akan terkandung dua pengertian, yaitu bahwa bia

ya itu dapat dikatakan terjadi apabila ada pemakaian 

atau penghabisan barang dan jasa, serta nilai barang dan 

jasa akan habis sewaktu produk ditransfer kepada konsu

men, Sedangkan sekiranya produk belum meninggalkan peru

sahaan (belum terjadi peralihan hak), maka barang dan ja 

sa yang dipakai dianggap terikat dalara pengukuran nilai

^Finney & Miller, op cit. hal.7.
PA
Hendriksen Eldon S., op cit. hal. 192.
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dari produk itu.

Biaya-biaya yang terserap pada akhirnya berkedu- 

dukan sebagai pengurang pendapatan. Dalam hal ini biaya- 

biaya bersifat homogen dah berkedudukan sama pentingnya. 

Hal ini adalah sehubungan dengan norma penandingan penda 

patan dan biaya, yaitu bahwa semua biaya sama-sama diper 

lukan untuk memperoleh pendapatan, Oleh karenanya, tidak 

ada Bejumlah rupiah pendapatan manapun yang dibebaskan- 

dari beban{biaya) yang memang memberikan sumbangan da- 

lam:'inenciptakan pendapatan,

Sebagai contoh, adanya praktek dalam memperlaku - 

kan dan menyajikan faktor tertentu sebagai berikut :

- Praktek yang roenganggap bahwa biaya depresiasi merupa- 

kan biaya boleh pilih (optional), yang artinya boleh di- 

masukkan sebagai biaya atau tidak. Jelas praktek ini ti

dak benar, sebab depresiasi adalah sebagai bagian dari 

harga pokok aktiva tetap berujud yang telah dibebankan 

sebagai biaya tahun berjalan* Biaya ini dibebankan kare.- 

na benar-benar merupakan biaya operasi dan benar - benar 

ada pengeluaran, meskipun telah dilakukan jauh sebelum - 

nya. Sebagaimana diketahui bahwa aktiva tetap secara nor 

mal dipakai untuk berproduksi, nilai aktivapun semakin 

berkurang. Jadi, depresiasipun melekat dalam produk yang 

diciptakan perusahaan, seperti halnya bahan haku maupun 

tenaga kerja.

- praktek lain misalnya terdapatnya satu jasa yang diper
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gunakan pada dua kegiatan. Hal ini biasa saja terjadi pa 

da suatu perusahaan yang membangun tambahan gedung pa - 

briknya, Umpamanya saja, Kepala Bagian Produksi ikut me- 

rancang bangun (designing), dan mengawasi pelaksanaan - 

pembangunan gedung tersebut, disamping dia mengurusi se- 

cara rutin terhadap kegiatan produksi. Dalam kasus sema- 

flam ini seringkali dipertahankan bahwa harga pokok ge

dung tersebut tidak perlu dibebani sebagian dari gaji Ke 

pala Bagian tersebut, Alasannya adalah, tugas rutinnya 

di bagian produksi, dan biaya produksi tidak berkurang 

karena ikutnya Kepala Bagian Produksi dalam merancang ba 

ngun dan mengawasi pelaksanaan pembangunan gedung terse

but, Jelas pemikiran itu tidak tepat, karena pada kenya- 

taannya Kepala Bagian Produksi bekerja pada dua obyek, 

yang berarti jasanya terserap oleh dua departemen, Oleh 

karena itu, biayapun harus dialokasikan kepada dua depar 

temen tersebut.

Contoh lain, misalnya biaya depresiasi tersebut 

di atas. Biaya depresiasi ini dibebankan karena pada ke- 

nyataannya aktiva tetap benar-benar ikut dalam operasi 

perusahaan atau juga karena berlalunya waktu maka terha- 

dapnya ada expiration (nilai aktiva rnakin rendah). Peng- 

gunaan aktiva tetap ini tentunya tidak hanya di satu ba

gian saja, melainkan pada beberapa bagian* Misalnya ge

dung, pastilah tidak hanya dibutuhkan oleh bagian produk 

si saja (pabrik), tetapi untuk kantornyapun pasti memer-
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lukan gedung. Demikian juga kendaraan, tidak hanya bagi- 

an produksi yang raemerlukan, tetapi juga bagian penjual

an, dan lain-lainnya. Oleh karena itu biaya depresiasi 

inipun harus dipecah-pecah dan kemudian dialokasikan ke- 

bagian-bagian yang memakai jasa aktiva yang bersangkutan.

Jadi, apabila suatu jasa memang benar-benar ikut- 

ambil bagian dalam proses penciptaan pendapatan, maka 

jumlah rupiah penghargaan terhadap jasa tersebut harus 

dibebankan sebagai pengurang pendapatan.

7. Menandingkan Pendapatan dengan Biava

Konsep menandingkan pendapatan dengan biaya atau- 

yang biasa disebut dengan matching concept, diperlukan 

sehubungan dengan kepentingan penentuan pendapatan (rugi 

laba) secara berkala. Jiuga karena terjadinya pelaporan- 

antara transaksi biaya dan pendapatan yang terpisah ser- 

ta adanya saat peraakaian barang dan jasa yang t'idak ber- 

samaan dengan penjualan produk.

Matching concept ini adalah konsep dalam proses 

melaporkan biaya atas dasar hubungan sebab-akibat dengan 

pendapatan. Sebagaimana yang dieebutkan oleh Committe 

dari AAA sebagai berikut .matching is the process of 

reporting expenses on the basis of a cause-and effect re 

lationship with reported revenues". Selanjutnya Committe 

ini menyarankan begini :

costs (defined s.s product and service factors given

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KETEPATAN PENGAKUAN PENDAPATAN ... SUKLIMAH RATIH



up) should he related to revenue realized within a 
specific period on the basis of some discernible po~ 
sitiove correlation of such cost with the recogni -
zed revenues.29

Jelaslah di.sini, bahwa di saat raenandingkan pendapatan 

dengan biaya haruslah dicari hubungan yang kena dan te

pat. Pendapatan dari suatu periode harus dibebani de

ngan biaya yang secara ekonomis bersangkut paut dengan- 

produk yang menimbulkan pendapatan pada periode itu.

Dalam hal raenandingkan pendapatan dengan biaya- 

akan terdapat kriteria-kriteria demikian :

- Menandingkan harga pokok yang diserap langsung oleh - 

produk yang menghasilkan pendapatan* Misalnya, . .harga 

pokok penjualan dengan hasil penjualannya.

- Menandingkan langsung biaya yang dihabiskan dalam sua

tu periode dengan pendapatan pada periode itu. Misal - 

nya, gaji direksi*

- Mengalokasikan biaya yang berasal dari harga pokok 

terhadap periode-periode yang memperoleh manfaat da- 

rinya* Misalnya, biaya penyusutan (depresiasi).

- Memperlakukan biaya lainnya sebagai biaya pada perio 

de terjadinya, kecuali suatu pengeluaran biaya yang 

benar-benar memberi manfaat di masa yang akan datang, 

Misalnya, biaya promosi penjualan.

^AAA 196*+ Concepts .and' Standards Research Study 
Oommitte, The Matching Concept, dikutip oleh Hendrdksen 
Eldon S., on citf hal. 198.
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Dapatlah dipahami bahwa akan terdapat kesukaran - 

kesukaran yang dijumpai saat menandingkan pendapatan de

ngan biaya, di mana tidak seraua biaya dapat dihubungkan 

langsung dengan produk yang menghasilkan pendapatan. 

Akuntansi menganggap seraua biaya bersifat mudah bergerak 

dan dapat dipecah-pecah serta digabungkan kembali.Gabung 

an biaya tersebut memiliki daya saling mengikat yang 

akhirnya membentuk suatu ikatan atas dasar tertentu. Di 

satu pihak ada biaya yang ikatannya dengan pendapatan da, 

pat dikenali, sedang di lain pihak ada biaya-biaya yang 

tidak mudah dikenali kaitannya. Untuk yang mudah dike - 

nali akan masuk dalam wadah penggabungan produk sedang - 

kan biaya lainnya yang kaitannya tidak mudah dikenali - 

akan masuk penggabungan periode.

Biaya-biaya yang masuk wadah penggabungan produk 

akan dibebankan pada saat yang sama dengan penjualan pro 

duk, misalnya unsur-unsur harga pokok penjualan. Sedang- 

kan yang masuk wadah penggabungan periode akan dibeban - 

kan atau dialokasikan pada periode yang menyerap manfaat 

dari biaya yang bersangkutan, misalnya biaya administra- 

si.

Dari kriteria yang tersebut diatas yaitu sehubungan de - 

ngan penandingan pendapatan maka dapat dijelaskan bahwa- 

kriteria pertama ialah yang menyangkut biaya yang masuk- 

v/adah penggabungan produk sedang kriteria ke dua sampai 

dengan ke empat akan masuk penggabungan periode.
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Perdefinisi, biaya akan menunjukkan suatu upaya un 

tuk memperoleh pendapatan, Pengertian demikian tidak ber- 

arti bahwa semua biaya harus menghasilkan pendapatan, Da

pat diambil contoh, suatu promosi penjualan dalam bentuk 

demonstrasi-demonstrasi yang pada akhirnya akan ada ba - 

rang-barang yang rusak karenanya. Kerusalpan ini nantinya- 

harus diperlakukan sebagai biaya, walaupun jelas hal ini 

tidak akan menimbulkan pendapatan atas barang yang ber - 

eangkutan.

Oleh karena begitu pentingnya penetuan rugi-laba - 

periodik, maka matching concept benar-benar diperlukan pe 

ranannya. dimana ukuran ketepatan rugi atau laba adalah 

apakah pendapatan telah ditandingkan dengan semua biaya 

yang bersangkut paut dengannya.

Untuk keperluan penyajian laporan rugi-laba yang 

wajar tidak hanya dipenuhi dengan penandingan pendapatan 

dan biaya yang tepat saja, tetapi juga harus terpenuhi - 

kriteria dari prinsip-prinsip yang ada lainnya*

8. Penva.iian Pendapatan dan Biaya dalam Laporan Rugj-Laba,.

Pendapatan dan biaya haruslah disusun dalam lapor 

an rugi-laba dengan susunan yang sedemikian rupa sehingga 

dapat memberi gambaran yang jelas bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan mengenai hasil usaha perusahaan pada suatu 

periode. Dalam laporan ini, akan ditampakkan pendapatan , 

biaya, dan rugi atao. laba yang diperoleh perusahaan pada

M  I L  I K.
PERPUSTAKAAN 

'UNTVERS1TAS AlRLANUOA

S U R A
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suatu periode.

Untuk menyajikan Laporan Rugi-Laba, pada umumftya 

prinsip-prinsip yang diterapkan adalah :

- Bagian pertama, akan menunjukkan pendapatan utama dari 

perusahaan yaitu berupa hasil penjualan produk utama 

perusahaan, Di bawahnya diikuti langsung oleh harga po 

kok produk yang terjual itu, sehingga terbentuklah La

ba bruto. Harga pokok produk yang terjual dalam perus^ 

haan industri adalah diperoleh dengan raenambahkan har

ga pokok barang yang diproduksi pada salddi awal perse- 

diaan barang jadi menguranginya dengan persediaan 

akhir barang jadi. Sedangkan Harga Pokok barang yang 

diproduksi mencakup semua biaya bahan baku yang dipa - 

kai, upah langsung serta biaya pabrikasi (overhead/Ma- 

nufacturing cost) yang meliputi Indirect Labour, Indi

rect Material Used, Repair Expense, Factory Maintenan

ce, Deppreciation of Factory Buildings, Deppreciation- 

of Factory Equipment, Factory Supplies, Factory Head - 

ang Light, dan lain-lain.

- Bagian ke dua, akan menunjukkan Beban Usaha yang menc^ 

kilp biaya penjualan serta biaya umum dan Adrainistrasi. 

Misalnya : Store Salaries, Advertising, Delivery Expen 

ses, Store Maintenance, Deppreciation of Store Build - 

ings, Store Supplies, Office Salaries, Office Mainte - 

nance, Deppreciation of Office Buildings, Office Sup - 

plies, dan lain-lain.
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- Bagian ke tiga, menunjukkan Pendapatan dan Beban lain- 

lain. Di eini akan ditarapakkan raacam-macam pendapat&n- 

dan beban yang bukan berasal dari aktivitas pokok peru 

sahaan. Misalnya : Gains/(Losses) dari penjualan atau 

pertukaran (trade in) aktiva tetap,

- Bagian ke empat, akan menunjukkan pos-pos luar biasa - 

yaitu yang berasal dari aktivitas yang tidak normal dan 

tidak sering terjadi. Misalnya, Laba dari pembatalan - 

hutang kepada pemegang saham. Selanjutnya diperolehlah 

laba bersih sebelum pajak.

Bentuk standarnya menurut Prinsip Akuntansi Indo

nesia adalah sebagai berikut :

Penjualan

Harga Pokok Penjualan 

LABA BRUTO 

Beban Usaha 

LABA USAHA

Pendapatan dan Beban Lain-lain 

LABA SEBELUM POS LUAR BIASA 

Pos Luar Biasa

Pengaruh Kumulatif dari Perubahan Prinsip Akuntansi 

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN.

Pajak Penghasilan 

LABA BERSIH
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GAMBARAN PRAKTIS TENTANG PENGAKUAN PENDAPATAN SEHUBUNCTAN 
DENGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PT." X " SURABAYA

1 * fratar Belakang PT. "X" Surabava

PT. "X" berdiri dentin anggaran dasar y#ng .diajukan 

dan; telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 

tertanggal 11 November 1974 nomor 82, Tambahan nomor 585 

juncto Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23 Ma- 

ret 1976 nomor Tambahan nomor 211, yang antara lain 

berisikan :

- Natoa dan Tempat Kedudukan Perseroan.

Perseroan ini diberi nama PT, "X!1 (nama samaran) - 

yang berkedudukan dan borkantor pusat di Jakarta, Persero

an ini dapat mendirikan atau mempunyai cabang-cabang dan 

perwakilan-perwakilan di tempat lain yang dianggap perlu 

oleh direksi baik di dalam atau di luar negeri,

- Lama Berdirinya*

Perseroan ini didirikan untuk waktu 75 (tujuh puluh 

lima) fcahun, terhitung mulai dari hari keputusan Pemerin- 

tah yang memuat persetujuan anggaran dasarnya. Walaupun p^ 

sal 18 Undang-undang nomor I tahun 1967 memuat Dalam Be 

tiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu 

30 tahun", tetapi untuk perseroan ini diberikan izin untuk 

memperbarui izin jangka waktu penanaman modal itu.

- Maksud dan Tujuan Perseroan.
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Maksud dan tujuan didirikannya perseroan ini adalah:

1. Memproduksi kikir, alat-alat kecil, alat-alat peraot.ong, 

perkakas tangan, dan perkakas lainnya serta barang- 

barang serupa itu.

2 . Membangun dan menjalankan pabrik-pabrik yang menghasil 

kan kikir, perkakas dan barang-barang eerupa itu di In

donesia*

3 # Menyalurkan hasil-hasil produksi, hasil-hasil tambahan 

dan besi tua dari usaha-usaha tersebut di dalam maupun- 

di luar negeri.

4* Mengimpor bahan-bahan baru, mesin-mesin, peralatan- per 

alatan, onderdil-onderdil, dan barang-barahg lain yang 

diperlukan untuk membangun dan menjalankan pabrik ters£ 

but.

5* Melakukan segala aktivitas yang langsung atau tidak 

langsung berhubungan dengan maksud dan tujuan di atas t 

ataupun usaha-usaha yang dapat menunjang tercapainya tu 

juan tersebut,.-,atas tanggung jawab perseroan sendiri - 

atau pihak lain ataupun: atas tanggung jawab bersama a£ 

tara perseroan dan^pihak lain dengan tidak menyalahi - 

izin yang berwajib.

6« Untuk raencapai maksud dan tujuan tersebut, dan dengan 

tidak mengurangi sifat-sifat umum dari kata-kata terse

but di atas, maka perseroan merapunyai hak untuk melaks& 

nakan segala usaha yang bergu&a bagi perseroan, antara 

lain mengadakan kerja sama, turut serta mengambi;. atau
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mempunyai kepentingan dalara perusahaan lain, baik di d$ 

lain raaupun di luar negeri yang mempunyai maksud sama 

atau hampir sama dengan maksud perseroan ini dengan ti

dak menyalahi izin yang berwajib.

2. Struktur Organisasi Perusahaan

Pada Struktur Qfcganisasi Perusahaan ini tercantum 

bahwa kekuasaan tertinggi adalah terletak pada Rapat Umum 

Pemegang Saham. Dan secara Kaseluruhan dalam Perusahaan - 

ini terdapat empat, depafctemen yang masing-masing dipimpin 

oleh seorang Manager* Keempat Manager itu secara langsung 

hertanggung jawab kepada satu atasan yaitu Presiden Direc- 

tor. Dewan Komisaris membawahi Presiden Director ini dan - 

bertanggung jawab langsung kepada Rapat Umum Pemegang Sa

ham*

Secara lengkap bagan dari Struktur Organisasi Peru

sahaan ini tampak pada Gambar I.

3* Stuktur Permodalan Perusahaan

Modal Perusahaan ini besarnya ditentukan dalam Ra

pat Dewan Komisaris, dan untuk para pesero disediakan buku 

buku yang mencatat bagian modal masing-masing. Yaitu baik 

modal saham ataupun barang (harga) yang telah dimasukkan - 

ke dalam peruscihaan. Juga bagian modal ini dicatat dalam 

rekenirig modal perseroan atas nama pesero yang bersangkut- 

an* Apabila pesero ingin mengadakan penambahan penyertaan-

54
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modalnya, maka lebih dahulu harus mendapatkan persetujuan 

Rapat Dewan Komisaris.

Dalam usaha memenuhi kebutuhan pembelanjaan Perus^ 

haan, selain dibiayai dengan modal sendiri juga dibiayai- 

dengan dana dari hutang yaitu kredit modal kerja dari 

Hank. Oleh karena perusahaan ini merupakan Penanaman Mo

dal Asing (PMA), maka tidak mendapatkan fasilitas kredit 

dari Bank-bank Indonesia. Kredit modal kerja yang dipero- 

leh hanyalah dari bank-bank luar negeri, yaitu :

- Mulai tahun 1976 s/d I98if mendapatkan kredit modal ker- 

ja dari :

1 . American Express Banking Corporation, Jakarta.

2. Eanque Nationale de Paris, Singapura.

3. Indian Bank, Singapura,

- Mulai tahun 1985 sampai sekarang mendapatkan kredit mo

dal kerja dari Crone Bridge Bank Ltd, Villa, Vanuatu. *

k* Siklus Pengolahan Data Akuntansi dalam Perusahaan

Siklus pengolahan data akuntansi perusahaan dimu - 

lai dengan tiinbulnya dokument-dokumen dasar - atau kwitansi- 

kwitansi. Data ini selanjutnya diverifikasi mengenai kete 

litiannya, diklasifikasi dan digolongkan dalam batch menu 

rut jenis transaksi, disortir ke dalam urutan nomor perki 

raan, kemudian dicatat dalam buku jurnal secara harian, - 

baik untuk Special Journal (jurnal Khusus), maupun-Gene. - 

ral Journal (JUrnal Unoim),
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STRUKTUR ORGANISES! 

P T . MX M SURABAlA

Sumber : Intern Pcrusahaan 

Gambar : I

56
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Aktivitas selanjutnya adalah posting ke Buku Besar 

masing-masing. Pada perusahaan ini selain dibuat General- 

Ledger (sebagai Control Account), juga dibuat Subsidiary 

Ledger (Buku Besar Pembantu).

Di:Jakhir periode akuntansi, saldo masing-masing Ge 

neral Ledger diiktisarkan dalam Neraca Percobaan (Trial - 

Balance). Sedang dibuatnya Subsidiary Ledger adalah untuk 

tujuan internal control.

Sebagai langkah terakhir adalah pelaporan. Pelapor 

an ini merupakan kegiatan penyampaian output dari proses 

akuntansi. Hal ini akan ditunjukkan dengam disajikannya 

Laporan Keuangan Perusahaan (Financial Statement) sebagai 

iktisar tunggal yang terpenting. Berbagai laporan lain da 

pat juga dipersiapkan sebagai produk tarabahan dari pengo

lahan data akuntansi.

Adapun Illustrasinya dapat dilihat pada Gambar II.
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Iilustrasi Pengolahan Data Akuntansi PT. MX"' Surabaya

Gambar : II

Sumber : Intern Perusahaan.
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5* Buku-buku yang digunakan

PT. "X" Surabaya ini mempergunakan jurnal-jurnal - 

khusus untuk raencatat transaksi-transaksi yang sering ter 

jadi. Setiap jurnal khusus tersebut dikerjakan oleh orang 

orang yang berbeda. Di sini langkah-langkah dalara siklus 

akuntansi akan dibagi-bagi di antara beberapa orang, yang 

mana tiap orang bertanggung jawab terhadap bentuk terten 

tu dari transaksi-transaksi.

Penggunaan jurnal-jurnal khusus ini tentu saja- 

menguntungkan perusahaan karena sifatnya yang tetap dan 

pencatatan yang akan lebih cepat. Hal ini berhubung semua 

transaksi dalam jurnal khusus sudah ditentukan bentuknya, 

sehingga pernyataan yang rutin atas setiap catatan tidak 

perlu terjadi* Juga, sesuai dengan pemberian nama yang su 

dah tertentu dari setiap kolom yang dibuat, maka nama re- 

kening tiap~tiap transaksi yang dicatat tidak perlu di - 

ulang-ulang seperti halnya pada jurnal umum. Yang paling 

jelas adalah waktu yang dibutuhkan untuk posting ke Buku 

Besar (General Ledger) akan lebih singkat. Sedang apabila 

menggunakan jurnal umum untuk semua transaksi maka setiap 

pencatatan harus dipindahkan secara terpisah ke General 

Ledger.

Buku-buku yang dipergunakan pada PT. "X" Surabaya 

ini raeliputi

- Special Journal :

1. Sales Journal
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2. Purchase Journal

3. Cash and Bank Book

- General Journal.

6. Tinlauan Praktis Mengenai Pelaporan Pendapatan dan Bia

ya - 'bjiaya aerta Laporan Keuangan Perusahaan

- Pelaporan Pendapatan Perusahaan.

PT.,tXn Surabaya mempunyai usaha pokok memproduksi 

alat pertukangan yaitu Kikir dan kemudian menjualnya kepa 

da distributor dalam negeri dengan cara kredit berjangka 

tiga bulan, dan di-ekspor dengan pembayaran tunai.

Perusahaan ini menganut Accrual Basis System dalam 

mencatat transaksi-transaksinya, Pendapatan maupun biaya 

dibukukan dengan segera walaupun belum ada penerimaan at&. 

upun pengeluaran uang kas.

Pencatatan pendapatan untuk penjualan kredit berda 

sar invoice yang dibuat oleh bagian Marketing, pada saat 

terjadi perpindahan title. Perpindahan title terjadi pada 

saat pengiriman barang dagangan kepada pembeli sudah di- 

laksanakan.

Aktivitas penjualan kredit mulai terjadi setelah 

ada pesanan per-telepon dari pelanggan kepada Bagian Mar

keting. Setelah itu dibuatkan Sales Order dengan melihat 

kondisi pelanggan yang bersangkutan terlebih dahulu. 

Apabila persediaan di Gudang dapat memenuhi pesanan terse 

but, maka segera dibuat Packing Slip oleh bagian Gudang.
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Setelah barang dikirim kepada pihak pembeli maka bagian - 

Marketing membuat Invoice. Pada saat inilah pendapatan di 

akui.

Pada penjualan kredit ini perusahaan memberikan - 

discount kepada para pelanggan. Tang selalu diberikan ha- 

nyalah trade discount yang dipotongkan langsung pada Invo 

ice. Jumlah harga jual (per price list) setelah dikurangi 

trade discount akan menunjukkan Invoice Walue, yang selan 

jutnya ditampakkan dalam Laporan* Rugi-Laba sebagai Sales. 

Sedangkan cash discount tidak pernah diberikan karena da

pat dibilang penjualan tunai tidak dipentingkan (hanya eg 

port saja). Untuk allowance for bad debt biasanya dibuat 

pada akhir tahun hanya ketika perusahaan melihat ada pe

langgan yang jatuh pailit (yaitu para distributor). Apabi 

la timbul bad de^t losses demikian, oleh perusahaan akan 

diperlakukan sebagai revenue offset,

Sedangkan untuk penjualan ke luar negeri (export), 

dilaksanakan oleh Bank yang ditunjuk masing-masing perusa 

haan. Pendapatan dicatat ketika terjadi penerimaan uang 

kas, sebab sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa ex

port dilaksanakan dengan pembayaran tunai. Begitu barang 

diserahkan, Bank yang ditunjuk langsung melaksanakan pen& 

gihan kepada Bank luar negeri yang ditunjuk oleh importir, 

Hasil penjualan barang dagangan tersebut ^Kikir) yaitu 

yang meliputi Local Sales dan Export Sales adalah sebagai 

sumber pendapatan utama sebagaimana tampak pada tabel I
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dan XI*

Dalam hal pengukuran pendapatan, perusahaan ini 

memperlakukan beberapa pos sebagai revenue offset yaitu :

- Trade discount

- Bad debt Losses

- Good Lost Intransit

- Freight Out and Insurance

- Royalty and technical fee dan

- Comission.

Tfcade discount langsung dikurangkan dari harga jji- 

al (per price List), dengan perhitungan demikian :

Harga jual (per price List) - Trade discount = Ihvoice v& 

lue. Invoice value ini yang ditampakkan sebagai pendapat

an (Sales) di dalam Laporan Rugi - Laba (lihat tabel I).

Bad debt Losses dibebankan pada akhir periode, ha

nya apabila perusahaan melihat adanya distributor jatuh 

pailit. Apabila bad debt Losses ini terjadi, akan ditam 

pakkan dalam Laporan Rugi - Laba.

' Mengenai Good Lost Intransit, Freight Out and Insji 

ranee, Royalty and technical fee dan Comission, sebenar - 

nya bukan revenue offset, namun perusahaan melaporkannya- 

sebagai revenue offset.

Good Lost Intransit ini (Barang hilang dalam perj§ 

lanan), dapat dikatakan selau terjadi pada setiap periode. 

Sifatnya mengurangi jumlah barang yang seharusnya dapat- 

dijual.
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poe ini ditampakkan dalam Laporan Rugi - Laba sebagaimana 

tampat pada tabel I.

Freight Out and Insurance ini besarnya tergantung 

pada penjualan yang dilakukan. Juralah ini juga ditampak - 

kan pada Laporan Rugi - Laba (lihat tabel I).

Royalty and technical fee, besarnya tergantung per 

janjian pertama. Yaitu ditetapkan dengan prosentase ter- 

tentu dari penjualan selama sekian tahun. Royalty and 

technical fee yang tarnpak pada Laporan Rugi - Laba (lihat 

tabel I) adalah sisa hutang Royalty dan technical fee yang 

ada ditahun 1983 dan menurut kebijaksanaan manajemen Royal 

ty dan technical fee tersebut dialokasikan kepada tiga pe

riode (tahun 1963# 1984 dan 1985).

Comission, besarnya tergantung hasil penjualan yang 

berhasil diperoleh para distributor, ditetapkan berdasar 

prosentase tertentu dari hasil penjualan. Jumlah ini ditam 

pakkan dalam Laporan Rugi - Laba (lihat tabel I).

Disamping pendapatan utama sebagaimana yang terse 

but diatas, ada pula pendapatan yang diperoleh dari luar 

aktivitas normal perusahaan (non revenue producing activi

ties). Yaitu Keuntungan (gains) baik yang terjadi karena

penjualan maupun pertukaran (trade in) aktiva tetap. Akan
\

tetapi untuk non revenue producing activities ini perusaha 

an tidak melaporkannya sebagai komponen pendapatan melain- 

kan diperlakukan sebagai pengurang biaya. Dan apabila yang 

terjadi kerugian (Losses) maka akan dilaporkan sebagai bi-
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aya (memperbesar Expenses), Hal ini dapat dilihat pada ta 

bel I, yaitu adanya Pos Exchange Losses/(Gains) dan Los- 

ses/(Gains) on Sale of Fixed Assets yang diperlakukan se

bagai komponen Expenses.

- Biaya-biaya

Sebagaimana perusahaan-perusahaan pada umumnya, ma 

cam-macam biaya yang terjadi pada perusahaan inipun akan 

dikategorikan menjadi dua macam yaitu :

- Biaya Langsung

- Biaya Periodik

Biaya Langsung adalah biaya-biaya yang dapat dihu- 

bungkan langsung dengan pendapatan. Baik secara teknis ma 

upun ekonomis biaya ini dapat dikenali atau dapat diiden- 

tifikasikan dengan mudah. Misalnya unsur-unsur harga po

kok penjualan.

Sedangkan Biaya-biaya Periodik adalah biaya-biaya 

yang kaitannya dengan produk tidak mudah ditentukan, atau 

biaya-biaya yang sudah tidak akan memberi manfaat dimasa 

datang. Termasuk juga beban yang timbul karena alokasi bi 

aya secara sistimatis pada periode yang mengambil manfaat. 

Biaya-biaya yang demikian ini pembebanannya dikaitkan de

ngan periode terjadinya penjualan produk, yaitu yang meli 

puti : Sales Promotion Expenses, Administrative and Gene

ral Expenses (Office Salaries, Office Maintenance, Deppre 

ciation of Office Furniture and Fixture, Deppreciation of
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Car and Vehicles, Deppreciation of Office Buildings, Offi 

ce Supplies, Office Telephone and Telegraph, Office Insu

rance, dan lain-lain), Interest and Witholding tax on Lo

ans, Management fee, Amortisation of Preliminary Expenses, 

dan lain-lain,

Perlu diketahui pula bahwa dalam kelompok biaya - 

(Expenses) pada Tabel I ini selain mencakup biaya - biaya 

yang tersebut di .atas maka PT. "X" ini juga memasukkan ti 

ga pos yang sebenarnya tidak bisa diklasifikasikan seba

gai biaya maupun pengurang biaya, yaitu : Exchange Losses 

/(Gains), Losses/(Gains) on Sale of Fixed Assets, dan- Pri 

or Period Items,

- pelaporan Biaya

Pelaporan Biaya yang dilaksanakan PT,f,X" dapat di- 

lihat pada Tabel I. Kalau diperhatikan komponen-komponen- 

yang membentuk Cost of Good Sold, maka disitu akan dida - 

pati kekuranglaziman yaitu tampaknya Pos Deppreciation - 

dan Decrease/(Increase) in Stock, Pos Deppreciation dita^n 

pakkan terpisah dari manufacturing cost walaupun sebenar

nya Deppreciation ini adalah merupakan salah satu unsur 

manufacturing cost, Sedang tentang Pos Decrease/(Increase) 

in Stock adalah pos yang ditimbulkan untuk menampung seli 

sih persediaan awal dengan persediaan akhir baik untuk Fi 

nish Good maupun' WIP. Maksudnya adalah apabila persediaan 

akhir lebih besar dari persediaan awal maka yang terjadi-
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TABKL I 66

INCOME STATEMENT

FOR TEE YEAR ENDED DECEMBER 31

1985 198*+ 1983

(ribuan rupiah) ( ribuan rupiah ) ( ribuan rupiah )

INCOME

Sales 1*399-377 1-028.843 796*947 
Lees :

Good lost intransit 199 786 608

Freight out and Insurance 13-488 10,291 5*797

Royalty and Technical fee 11-567 11.567 15-939

Commission 60.820 66.603 45.246

Raw materials 245*820

Manufacturing 247.801

Employment cost 281.128
Deppreciation 53 ,9^5
Decrease /(Increase) in stock 28.253

856.950

Administrative, General and Sales promotion 149.420
Interst and Witholding tax on loans 104*147

Management fee 29.880
Amortisation of preliminary expenses 2.137

Exchange losses / (gains) 153*749 

Prior period items 

Loss on sale of fixed assets

________ ^39.333 212.280
Operating income before Corp.tax 9*100

Wet Sales 1.305-383 939.596 729.357 
COST OF SALES : “ ------------  -----------

161.560 207-932

160.892 156.996

204.508 206.857

53-181 53.01+2

124.363 (175.122)

704.505 449-706 
Gross profit on sales 448.433 235.091 279.651 

EXPENSES ; ----------------  ------------- -----------

118 .10 1 133.328
95.485 110.171

5.205 4-687

2.138 2.138
( 8.701 ) 3.785

( 6.343 )

52 331

248.097

22.8 11 31.554

Sumber : intern Perusahaan.
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T AbuX II

DETAIL OF INCOME STATEMENT 
FOR THE YEAR ENDED 

DECEMBER, 31-1985, 1984 AND 1983
67

1985 1984 1983
f

(ribuan rupiah) ribuan rupiah) (ribuan rupiah)

SALES
Lokal
Export

1 .289.887 
109.490

962 .161 
66.682 752.712

44.235

Total 1*399*377 1 .028.8^3 796.947

COST OF GOOD SOLD 
Raw Materials 
Manufacturing :

Stores, spares, chemical, and fuel 
Packing materials 
Factory overheads

245.820

206.470
20.610
20.721

16 1.560

130.215
14.042
16.635

207.932

127.481
15.456
14.059

Total 247.801 160.892 156.996
ilnployment cost : 

Wages 
Salaries
Education Subsidy

115.267
158.693

7.168

• 81.272 
119.401 
3.835

78.178
126.652
2.027

Total 281.128 204.508 206.857

Deppreciation :
Building
Plant & Machinery 
Utility
Electrical Equipment 
ELectrical Instalation 
Laborating Equipment 
Car & Vehicles

5.211
44.220

189
53
20

625
3.630

5.211
44.220

•189
53
20

625
2.863

5.211 
44.463 

189
53
20

633
2.473

Total 28.253 53.161 53.042

Decrease / (Increase) in stock : 
Work in process 
Finish goods

601
27-652

7.305 
117.059

(34.606)
(140.516)

Total 28.253 124.370 (175.122)

Administrative, General, and Sales Promotion 
Export sales promotion expense 
Local sales promotin 
Administrative and General expense

5.227 
28.932 
115.261

2.220
25.000
90.881

5.025
37.734
90.569

Total 149.420 118.101 133.328

Sumber : Intern Perusahaan
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adalah peningkatan persediaan (Increase in Stock), Apabi

la yang terjadi demikian berarti Cost of Good Sold lebih - 

kecil dari biaya-biaya produksi yang terserap pada tahun 

yang bersangkutan. Oleh karena itu pos ini ditunjukkan de

ngan angka negatif (sebagai pengurang), dan apabila yang 

terjadi sebaliknya (Decrease in Stock) maka berarti jum 

lah Cost of Good Sold lebih besar dari biaya-biaya produk

si yang terserap di tahun itu. Karena itu Decrease in 

Stock sifatnya menambah komponen Cost of Good Sold,

Selanjutnya tentang biaya-biaya operasi selain kom

ponen Cost of Good Sold tampak pula pada Tabel I, Dalam- 

kelompok Expenses ini kita dapati biaya-biaya penjualan - 

serta biaya umum dan administrasi. Namun disamping itu 

ada pula pos-pos yang sebenarnya tidak punya sifat sebagai 

biaya, yaitu Exchange Losses/(Gains), Losses/(Gains) on S^ 

le of Fixed Assets serta Prior Period Items. Di sisi lain 

ada pos-pos yang mempunyai sifat sebagai biaya namun tidak 

dimasukkan di kelompok Expenses ini yaitu Freight Out and 

Insurance, Royalty and Technical fee, dan Commission (Li - 

hat Tabel I).

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas,

- Laporan Keuangan Perusahaan.

Perusahaan ini membuat laporan keuangan pada tiap - 

tiap akhir tahun, sebagai upaya memenuhi kebutuhan pihak - ‘ 

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang bersang 

kutan. Laporan keuangan tersebut akan meliputi :
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1, Balance Sheet,

2. Income Statement and Retained Earning.

Balance Sheet merupakan salah satu laporan keuang- 

an yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada sua

tu tanggal tertentu. Balance Sheet ini terdiri dari tiga- 

bagian utama yaitu : Aktiva, Hutang, dan Modal.

Income Statement merupakan laporan keuangan yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba pa 

da suatu periode, Laporan ini menunjukkan pendapatan, bi 

aya, dan rlagi atau laba yang diperoleh perusahaan pada su 

atu periode. Sedangkan Retained Earning menunjukkan peru- 

bahati posisi keuangan yang berasal dari kegiatan perusaha 

an pada suatu periode pula.
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PjSMECAHAN MASALAH. DAN PENGUJIAN HIPOTESA

1 # Penandingan Pendapatan dengan Biaya

PT. "X" Surabaya ini di dalam hal pemakaian metode 

pengakuan pendapatan telah tepat, yaitu pendapatan diakui 

ketlka terjadi penjualan. Saat terjadinya penjualan ada

lah sebagai titik kritis bagi perusahaan ini dan perpin

dahan title-pun sudah terjadi. Di satu pihak, penjual tbe- 

lah menyerahkan barangnya kepada pembeli dan di lain pi

hak pembeli menyerahkan aktiva lain sebagai penukarnya. 

Aktiva yahg diserahkan pembeli itu sebagian beear berupa 

piutang dagang dan sebagian kecil (untuk ekspor saja) be

rupa uang tunai. Dengan tirabulnya piutang dagang atau ^  

uang tunai,aktiva perusahaan telah bertambah dan barang 

daganganpun telah meninggalkan perusahaan (telah menjadi 

milik pembeli),

Pada keadaan-keadaan tertentu bisa terjadi penye- 

rahan hak milik telah terjadi ataft telah ada kesepakatan- 

jual-beli namun pengiriman barang kepada pembeli belum di 

laksanakan. Apabila terjadi kasus demikian, maka PT, nXH- 

Surabaya akan mengadakan pemisahan secara fisik serta di- 

buatkan pencatatan tersendiri.

Pisah batas (cut off) telah ditentukan secara la- 

yak dan dilaksanakan secara konsisten baik pada awal mau- 

pun akhir tahun (periode), sehingga dapat diharapkan pen-

BAB IV
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dapatan dan laba (rugi) yang terjadi tidak diantisipasi - 

kan atau secara materiil dinyatakan terlalu besar atau 

terlampau kecil.

Pemberian discount juga diadakan dan allowance for 

bad debt telah ditetapkan berdasarkan pengalaman raasa la- 

lu- Keduanya telah diperlakukan sebagai revenue offset. 

Jelasnya, beberapa upaya untuk dapat menentukan hasil usa 

ha perusahaan untuk suatu periode t>elah dilaksanakan. Na- 

mun demikian, ternyata perusahaan ini masih melakuakn ke- 

salahan-kesalahan dalam hubungannya dengan penentuan ha

sil usaha perperiode yang tepat berikut penyajiannya yang 

wajar dalam laporan rugi - laba. Oleh karena itu sebagai 

obyek pembahasan disini adalah Laporan Perhitungan Rugi - 

Laba yang disajikan PT."XM Surabaya, yaitu tabel I dan IL.

Untuk masalah pertama ini dapat dilihat dengan ad& 

nya Exchange Losses/(gains) serta Loss/(gains) on Sale of 

Fixed Assets yang dianggap sebagai penambah atau pengu- 

rang Expenses (Biaya-biaya). Mengenai pencatatannya,sudali 

lah benar apabila selis tii nilai aktiva yang dipertukar- 

kau dicatat sebagai Exchange Losses/(gains) dan selisih - 

antara hasil penjualan aktiva tetap dengan cost-nya dica

tat sebagai Loss/(gains) on Sale of Fixed Assets, namun 

pelaporan yang dilakukan pada saat menyajikan laporan keu 

angan perusahaan adalah tidak pada tempatnya, karena ke

duanya dilaporkan dalam kelompok Expenses. Kerugian yang 

terjadi pada dua kasus tersebut di atas tidak dapat dika-
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tegorikan sebagai biaya. Hal ini sebagaimana yang telah 

disebutkan dalam Bab II bahwasanya yang dapat dianggap se 

bagai biaya hanyalah semua upaya yang dilakukan dalam hu- 

bungannya dengan perolehan pendapatan. Yaitu apabila ada 

pemakaian atau penghabisan barang dan jasa dalam proses 

penciptaan pendapatan. Kerugian (losses) tidak mempunyai- 

sifat sebagai biaya, sehingga tidak dapat ditandingkan de 

ngan pendapatan. Sebaliknya apabila terjadi keuntungan 

(gains), maka tidaklah tepat apabila dikategoriJtan seba

gai pengurang Expense yang seakan-akan dianggap sebagai 

penghematan biaya. Yang sebenarnya,-balk losses maupun 

gains adalah sebagai suatu yang^diperoleh perue^a^ dari 

luar aktivitas utama perusahaan tersebut. Losses ini ter

jadi karena book value aktiva yang keluar lebih be6ar da

ri current valuenya, dan bila yang terjadi adalah seba

liknya maka akan terdapat gains. Keduanya bukan penambah/ 

(pengurang) Expense (juga tidak boleh dibebankan kepada - 

aktiva yang masuk untuk kasuB trade in). ,

Dengan demikian kelompok biaya (Expenses) harus di 

kurangi atau dltarabah masing-masing sebagai berikut :

/ 1235 % I3fik v 12SI %
(ribuan) (ribuan) (ribuan)
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

Total Expense (Lap. R/L) 439.333 212.280 2^8.097

Exchange Losses/(Gains) (153»749) 8.701 ( 3*785)

Loss on sale of Fixed - - ( 52) ( 331) 
Assets ________

Total Expanse (setelah - 285*584 220*929 243*981 
koreksi I)
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Sedangkan selanjutnya akan dikategorikan sebagai Other Re 

venue and Gains apabila yang terjadi adalah laba (gains)^ 

dan Other Expenses,,and Losses apabila yang terjadi keru

gian (Losses).

Masih membahas tentang konsep penandingan (match - 

ing concept), ada permasalahan juga tentang perlakuan ter 

hadap Prior Period Items yang isinya adalah semua pos 

yang mempengaruhi Retained Earning, di mana oleh perusa

haan ini diperlakukan seperti halnya Losses dan Gains di- 

atas, yaitu masuk kat0gori Expenses* Hal ini tampak pada 

Laporan Rugi - Laba tahun 1985* Yang terjadi kebetulan ko 

reksi positif terhadap laba yang ditahan, dan oleh perus& 

haan ini diperlakukan seperti pula bila terjadi gains yai 

tu sebagai pengurang Expense. Sekiranya yang terjadi ko~ 

reksi negatif, maka akan dilaporkan sebagai Expense.

Dengan perlakuan yang demikian berarti selajtn me- 

nyalahi matching concept sekaligus juga terjadi kesaliahan 

klasifikasi. Seperti halnya yang disebutkan dalam Bjib II 

bahwa praktek akuntansi yang berkembang menghendaki di- 

ikutinya all inclusive concept.,Konsep ini tidak membenar 

kan adanya pembebanan biaya-biaya atau kerugian maupun me 

ngakui hasil usaha langsung ke laba yang ditahan tanpa me 

lalui perhitungan rugi - laba yang bersangkutan kecu^li 

untuk koreksi-koreksi periode yang lalu (prior period 

items). Juga pos ini memang bukanlah sebagai unsur biaya 

maupun pendapatan pada periode berjalan melainkan sebagai
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koreksi terhadap saldo awal laba yang ditahan. Jadi prior 

period items tahun 1983 sebesar Rp 6.343*000 hendaklah di 

tambahkan langsung pada saldo laba yang ditahan awal ta

hun 1983 (1 Januari 1983)- Dari sini akan terbentuklah 1& 

ba ditahan yang baru, yaitu laba ditahan setelah ada ko- 

reksi-koreksi tahun lalu.

Dengan demikian prior period items harus dikeluar- 

kan dari laporan. rugi - laba dan dimasukkan ke dalam la

poran-laba yang ditahan. Selanjutnya Expense tahun 1983 

harus ditambah dengan Rp 6♦3W5*000* sehingga besarnya Ex

penses. masing-masing tahun akan menjadi demikian :

1985 1984 1985 
(ribuan.) (ribuan) (ribuan)
{ Rp ) ( Rp ) ( Rp )

285*584 220.280 243-981

-  -  6.3^3

285.584 220.929 250.324

Total Expehsfcfsetelah ko 
reksi I)

Priod Period Items

Total Expense (setelah ko
reksi II)

2. Klasifikasi Komponen- Pendapatan dan Biaya dalam Lapor- 
an Rugi - Laba

Dapatlah diketahui bahwa dengan zoemperlakukan Ex

change Losses/(Gains), Lass/(Gains) on Sale of Fixed As

set dan Prior Period Items sebagai kategori Expenses maka 

disamping menyalahi matching concept juga akan terjadi ke 

salahan klasifikasi. Yaitu bahwa seharusnya apabila terja 

gains maka akan masuk kategori Other Revenue and Gains ,
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Losses masuk kategori Other Expenses and Losses, sedang 

Prior Period Items adalah sebagai komponen dari Laporan 

Laba yang Ditahan.

Di samping itu ada pula kesalahan klasifikasi yang 

pada dasarnya tidak mempengaruhi konsep penandingan (match 

ing concept) tetapi akan mempengaruhi pengukuran pendapat 

an yang seharusnya, yaitu bersangkut paut dengan revenue- 

offset* Sebagaimana tersebut dalam Bab II, bahwa yang da

pat dikategprikan sebagai revenue offset adalah sernua pe- 

nyesuaian yang diperlukan untuk menghitung ekuivalen kas 

netto yang benar atau nilai tunai klaim uang* Perusahaan 

ini menganggap Good lost intransit, Freight out and insur 

ance, Royalty ang technical fee serta Comission sebagai 

revenue offset.

Good lost intransit dianggap sebagai revenue off

set karena akan mengurangi jumla|i barang yang seharusnya 

dapat dijual, Sedangkan Freight out and insurance, Royal

ty and technical fee, dan Comission diperlakukan sebagai 

revenue offset adalah dikarenakan besarnya yang tergan

tung pada hasil penjualan.

Walaupun besarnya masing-masing pos di atas akan 

berkaitan dengan besarnya hasil penjualan, namun tidaklah 

pada tempatnya apabila dianggap revenue offset karena ke- 

semuanya itu tidak akan mempengaruhi besarnya uang tunai 

yang dap at terealisir dari pelanggan, sebagaimana sifat 

revenue offset.
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Goods lost intransit adalah lebih tepat apabila d^ 

masukkan sebagai penambah Cost of Good Sold, sedangkan - 

yang lainnya lebih tepat dimasukkan dalam kategori biaya- 

biaya (Expenses). Jadi net sales (sebagai pendapatan uta- 

ma) yang benar untuk masing-masing adalah :

Tahun 1985 sebesar Rp 1.399*377.000 ; Tahun 1984 sebesar 

Rp 1.028.843*000 ; dan Tahun 1983 sebesar Rp 796.947*000. 

Cost of Good Sold masing-masing tahun bertambah besarnya 

dengan adanya Goods lost intransit tersebut, :sehingga be 

sarnya akan menjadi demikian :

13.25 x
(ribuan) 
( . Rp )

1984, t
(ribuan) 
( Rp )

1985 
(ribuan) 
( Rp )

Cost of Good Sold (Lap. R A )  856.930 704.505 449.706

Goods lost intransit 119 786 608

Cost of Good Sold (sete
lah koreksi)

857.069 705.291 450.314

Sedangkan biaya-biaya (Expenses) setelah koreksi III •

ini masing-masing akan menjadi sebagai berikut ♦*

198? 
(ribuan) 
( Rp )

1984
(ribuan) 
( Rp )

198?
(ribuan) 
( Rp )

Total Expense (setelah ko
reksi II

285-584 220.929 250.324

Freight out and insurance 13.488 10.291 5.797

Royalty and technical fee H.567 11.567 15.939

Comission 68.820 66.603 45.246

Total Expense (setelah ko
reksi III)

379.459 309.390 317.306
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3. Penyusunan Cost of Good Sold dalam Laporan Rugi - Laba.

PT. nX" Surabaya dalam menyusun perhitungan Cost- 

of Good Sold dalam Laporan Rugi - Laba sebagaimana tampak 

pada tabel I dapat dikatakan raenyalahi prinsip akuntansi 

yang lazim meskipun pada dasarnya tidak raenghasilkan ju

mlah yang salah.

Pada Bab II telah dijelaskan bahwa Cost of Good - 

Sold untuk perusahaan Indusiri adalah Saldo awal persedig, 

an barang jadi ditambah Harga pokok Produksi dikurangi - 

Saldo akhir persediaan barang jadi (FG). Sedangkan harga 

pokok produksi adalah saldo awal barang dalam pengolahan 

(WIP) ditambah biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung - 

dan biaya tak langsung (manufacturing cost) kemudian diku 

rangi saldo akhir WIP.

Selanjutnya kalau dilihat pada tabel I tampak ada

nya pos Increase / Decrease in Stock yang isinya adalah 

selisih antara persediaan awal dengan persediaan akhir, - 

tercakup di dalanmya Increase / Decrease in Stock Finish 

Good dan Increase / Decrease in Stock WIP. Apabila perse

diaan akhir lebih besar dari persediaan awal berarti ter

jadi Increase in Stock, dan jumlah ini ditampakkan seba

gai jumlah negatif. Apabila yang terjadi sebaliknya maka 

dicatat sebagai Decrease in Stock, dan jumlah ini ■ akan 

memperbesar Cost of Good Sold (Harga pokok Penjualan).

Penyusunan Cost of Good Sold yang demikian ini tarn 

paknya ditujukan untuk meraperingkas bentuk Laporan Rugi-
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Laba. N.amun cara ini adalah menyalahi cara penyusunan yang 

lazim diikuti perusahaan, khusunya perusahaan industri»dan 

seakan-akan pos ini dijadikan sebagai penutup kekurangan - 

atau kelebihan jumlah Cost of Good Sold. Lebih lanjut ten^ 

tulah akan menyesatkan interpretasi pembacanya.

Juga mengenai Biaya depresiasi selayaknya tidak di- 

tampakkan terpisah dari manufacturing cos£ karena depresi

asi ini termasuk biaya pabrikasi (manufacturing cost). 

Mengenai biaya-biaya depresiasi dan komponennya bisa dija- 

barkan pada tabel-tabel selanjutnya (yaitu tabel yang me

muat detail dari manufacturing cost).

Secara lengkap penyusunan perhitungan Rugi - Laba 

yang seharusnya berikut komponennya secara lengkap dengan 

meraperhatikan teori-teori serta prinsip-prinsip yang mend^ 

sarinya adalah seperti tampak pada tabel III sampai dengan 

tabel VIII.

Pengujian Hipotesa

Perusahaan ini mengakui pendapatan dengan metode 

yang merupakan norma umum akuntansi, yaitu saat telah ter

jadi penjualan. Cut off telah ditentukan secara layak dan 

konsisten.

Sebagaimana yang telah tersebut dalam bab-bab sebe- 

lumnya bahwa perusahaan ini melaporkan Exchange Losses/(G& 

ins)r Looses/ (Gains) on Sales of Fixed Assets, dan Prior 

Period Items sebagai komponen Expense. Menurut teori hal-
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TABEL III

INCOME STArEMKNT 
FOR THE YEAR 31DED DECEMBER. 51

1985
(ribuan rupiah)

TJST SALES ( Tabel IV) 

COST OF GOOD SOLD :

Finish Good, January,! 272.412

Add.During The Year
(add.from imprt.for free sample) 3*l6l 275 573

Cost of Good Manufactured (Tb.V)

Goods Available for Sales 

Less : Finish Goods,Dec.3l 245-630

Free Sample (at Cost) 2.291

Add : Goods Lost Intransit

Total Cost of Goods Sold

GROSS PBO FIT OF SALES 

OPERATING EXPENSES (Tb VI)

OPERATING INCOME 

OTHER. REVENUE AND GAINS.

Exchange Gains 

OTHER EXPENSES AND LOSSES

Exchange Losses (153.749)

Loss on Sale of Fixed Assets

829.298

1. 10^.871

(. 247.921) 

856.950 

119

1.399.377

( 857.069)

542.308

379.459

162.849

( 153.749)

N ET PROFIT BEFORE CORP. TAX 9.100

79

1984 
( ri bu an ru -pi a h )

1 . 0 2 8 .8 4 3

1983
(ribuan rupiah)

796.947

391.475 253.061

272-412

2.004

391.475

587.446

978.921

(274-416)

704.505

786

( 705*291)

323-552

(309.390)

14.162

391.475 

2 . 1 0 1

253.061

590.221

843-282

(393.576)

449.706

608

(450.314)

346.633 

(317.306)

29.327

8 f70l

( 52)
8.649

(3.785) 

( 3 3 D
( 4. 166)

22.811 25.211
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LOCA..

EXPORT

SALES

1985 

(ribuan rupiah)

1- 289.887 

109.490 

1. 399.377

TABKL IV

1984

(ribuan rupiah) 

962.161 

66,682 

1.028 . 8^3

1983 

(riburn rupiah)

752.71?

44>235 

796.947

WIP Inventory,Jan. 1 . 
Direct Material :

EM Inventory,Jan,1 ♦ 
Purchase

TABEL V 

COST OF GOOD MANUFACTURING

1985
(ribuan rupiah) 

57.246

67.179 

286.269

KM Inventory,Dec.31

Total Direct Mat.Heed 

Employment Cost (Tab.VII) 

Manufacturing (Tab. V3II)

WIP Inventory,Jan,1 .

Total Cost of goods Manufac.

353-448

( 10 7 . 628)

1984 

(ribuan rupiah)

64.551

62.618

166.121

228.739 

( 67 . 179)
245.820 

281.128 

301.749

885.943 

( 56 . 645)

829.298

161.560

204.073

214.073

644.692
( 57. 246) 

587.446

1983 

(ribuan rupiah)

29.944

106.145

164.406

270.551 

( 62 . 618)

207.933

206.857

210.038

654.772 

( 64 . 551)

590.221
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TABEL VI 

OPERATING EXPENSES

1985 1984 1983

(ribuan rupiah)

Freight out and Insurance 13.488 10,291 5.797

Royalty and Technical fee 11.567 11.567 15.939
Commission 6 8 .8 2 0 6 6 .6 0 3 45 .2 4 6

Export Sales Promotion 5.227 2.220 5.025

Local Sales Promotion 28.932 2 5 .0 0 0 37.734

Administ.and General Expense 115.261 90.881 90.569

Interest and Witholding Tax 
on Loan 104.147 95.485 110.171

Management fee 29.880 5.205 4.687

Amortisation of Preliminary
Expense 2.137 2 . 1 3 8 2.138

379.459 309.390 317.306

TABEL VII 

EMPLOYMENT COST

1985 1984 1983

( r ibuan  rup iah )

Wages 115.267 81.272 78.179

S a la r i e s  158-693 119*401 126.652

Education  Subs idy  7.168 3.835 2.027

281.128 204.128 206.857
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TABEL VIII 

MANUFACTURING

1985 1984 1983

(ribuan rupiah)

Stores, Spares* Chemical and Fuel 206.470 130.215 127.481

packing Material 

Factory Overhead 

Deppreciation 

Buildings

Plant and Machinery 

Utility

Electrical Equipment 

Electrical Instalation 

Laborating Equipment 

Car and Vehicles

20.610 14.042 15*456

20.721 16.635 14.059

5 . 2 1 1  5 . 2 1 1  5 . 2 1 1

4 4 .2 2 0  4 4 .2 2 0  44.463

189 189 189

53 53 53

20 20 20

625 625 633

3.630 2,863 2.473

301.749 214.073 210.038
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demikian tidaklah benar karena yang dapat dianggap seba

gai komponen Biaya (Expense) adalah pemakaian atau pengha 

bisan barang / jasa dalam usaha menciptakan pendapatan. 

Karena kejadian yang demikian maka dalam laporan rugi- 

laba yang disajikan terdapat kekurangtepatan dalam menan

dingkan pendapatan dan biaya.

Dalam laporan yang sama dapat dilihat pula bahwa 

Good Lost intransitj Freight out and Insurance, Royalty 

and technical fee, dan Comission dianggap sebagai revenue 

offset. Hal demikian tidaklah pada tempatnya karena yang 

dapat dimasukkan sebagai revenue offset hanyalah penyesu^ 

ian yang diperlukan untuk menghitung ekuivalen kas netto 

yang benar atau nilai tunai klaim uang, sedangkan kesemua 

nya itu tidaklah mempengaruhi besarnya uang tunai yang d& 

pat terealisir dari langganan. Karena perlakuan yang sa- 

lah demikian maka net sales yang ditunjukkan lebih kecil 

dari yang semestinya.

Hal lain yaitu mengenai penyusunan perhitung^n Cost 

of Good Sold yang tidak raengikuti prinsip penyusunan Cost 

of Good Sold yang lazim.

Secara keseluruhan dapatlah diadakan penilaian bah

wa komponen pendapatan maupun biaya ditampakkan over / un

der. Demikian pula terdapat keadaan diraana operating in- 

fluktuasi besar dari tahun ke tahun. Akibatnya bisa terja^ 

di kemungkinan operating income tersebut sukar diperban - 

dingkan antara tahun satu dengan tahun lainnya.
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Dengan kenyataan yang demikian maka dapat dikata

kan bahwa laporan keuangan yang disajikan adalah kurang 

wajar, dan hal ini akan me^yesatkan interpretasi para pem 

bacanya.
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KESIMPULAN DAN SARAH

1. Keslmpulan

Dari hasil analisa Bab II dan Bab III maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a# Suatu perusahaan didirikan adalah untuk memperoleh ha

sil usaha yang berupa keuntungan. Hasil usaha yang se- 

benarnya hanya dapat *diketahui apabila perusahaan te

lah dilikwidasi. Namun pihak-pihak yang berkepentingan 

pastilah raemerlukan informasi-informasi dari waktu ke-
m

waktu untuk mengukur kemajuan perusahaan yang bersang

kutan. Salah satu informasi yang sangat penting adalah 

tentang hasil usaha perusahaan dalam suatu periode.

Hal ini dapat dilihat dari laporan rugi-'laba periodik,

b. Laporan rugi - laba periodik ini akan teramat penting- 

terutama dalam hal peramalan earning power suatu peru

sahaan, Oleh karena 'itu harus diusahakan agar laporan- 

rugi - laba dapat menggambarkan prestasi perusahaan 

yang sebenarnya, tanpa ada kasus over/under stated at& 

u kekurangwajaran lainnya.

c. Laporan rugi - laba periodik akan menampakkan hubungan 

antara dua komponen penting yaitu pendapatan yang dih& 

silkan dalam suatu periode, dan biaya yang dikeluarkan 

urttuk menghasilkan pendapatan tersebut. Dari penanding 

an (matching) antara dua komponen tersebut nantinya da 

pat diketahui apakah perusahaau mengalami keuntungan

BAB V

85
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atau kerugian. Sedangkan dalam hubungannya dengan pe - 

nyajian laporan rugi - laba disamping diperlukan kebe- 

naran jumlahnya, diperlukan juga kelayakan klasifikasi 

dan susunan serta istilah-istilahnya sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang lazim. 

d* PT. "X" Surabaya dalam menyajikan dua komponen rugi-1^ 

ba tersebut (pendapatan dan biaya) ternyata terdapat 

beberapa kesalahan yaitu :

- Perusahaan memasukkan pos Exchange losses/ (Gains) - 

dan Loss/(Gains) on Sale of Fixed Assets sebagai kom
• %

ponen Expense. Apabila Losses yang terjadi maka akan 

dianggap menambah biaya (Expense) dan apabila terja

di Gains akan dianggap sebagai pengurang biaya.

- Perusahaan memperlakukan pos Prior Period Items seb^ 

gai penarabah atau pengurang biaya. Apabila terjadi - 

koreksi positif akan dianggap sebagai pengurang bia

ya dan apabila terjadi koreksi negatif maka akan di

anggap menambah beban biaya.

- Perusahaan menganggap pos-pos : Goods lost intransit, 

Freight out and insurance, Royalty ang technical fee 

serta Comission sebagai revenue offset.

- P§rucahaan menyusun perhitungan Cost of Good Sold de

ngan tidak raengikuti prinsip penyusunan Cost of Good 

Sold yang lazim. Hal ini dapat diketahui dengan ter- 

dapatnya pos Decrease /(Increase) in Stock yang digu 

nakan untuk menampung selisih antara persediaan awal
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dengan persediaan akhir baik Finish Good maupun WIP. 

Dengan ditimbulkannya pos ini maka pada Laporan Rugi- 

Laba tidak tampak adanya pos persediaan awal maupun 

persediaan akhir,

Juga biaya depresiasi yang dilaporkan terpisah dari 

Manufacturing cost walaupun sebenarnya depresiasi ad$ 

lah salah satuiunsur manufacturing cost ini.

2. Saran

Dari kesimpulan tersebut penulis memberikan saran 

yaitu sehubungan dengan pengakttan> pendapatan berikut pe- 

nyajian laporan rugi - laba sebagai salah satu unsur la

poran keuangan dimana hendaknya mengikuti norma pengung- 

kapan yang memadai. Untuk tujuan itu ada beberapa hal 

yang masih harus diperhatikan oleh Perusahaan ini yaitu :

a, Sebaiknya Perusahaan ini memperlakukan pendapatan non 

operasinya sebagai salah satu unsur pendapatan baik da 

lam pencatanan maupun dalam pelaporannya. Jadi, jangan 

dilaporkan dalam komponen biaya (Expense). Sebagai con 

toh yang terjadi pada Perusahaan ini yaitu adanya Ex

change Gains yang dianggap sebagai pengurang Expenses, 

Oleh karena itu hendaknya dilaporkan sebagai salah sa

tu unsur Other Revenue and Gains. Demikian pula seba- 

liknya apabila yang terjadi adalah Losses maka hendak- 

* nya dilaporkan sebagai salah satu unsur Other Expenses 

and Losses, bukan sebagai unsur Expenses, Sebagai con-
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toh Lose on Sale of Fixed Assets,

b. Sebaiknya benar-benar dipahami tentang apa-apa yang h^ 

rus diperlakukan sebagai revenue offset dan apa - apa 

yang dianggap biaya, Sebagai contoh discount atau bad 

debt losses dianggap sebagai revenue offset sedangkan 

Freight out and insurance, Royalty and technical fee, 

serta Comission adalah komponen Expense, 

c* Sebaiknya dalam menyajikan laporan keuangan mengikuti- 

all inclusive concept, Konsep ini tidak merabenarkan 

adanya pembebanan biaya-biaya atau kerugian maupun 

mengakui hasil usaha langsung ke laba yang ditahan tan 

pa melalui perhitungan rugi-laba kecuali untuk koreksi 

koreksi periode yang lalu, Jadi Prior Period Items (y^ 

itu yang berisi pos-pos penyesuaian terhadap laba yang 

ditahan) menurut konsep ini langsung diperhitungkan d& 

lam laporan laba yang ditahan,

d. Dalam hubungannya dengan penyajian Laporan Keuangan - 

yang memadai maka sebaiknya perusahaan ini juga mengi- 

kuti cara penyusunan yang lazim. Khusus dalam pembahas 

an ini yang dimaksud adalah Laporan Rugi - Laba. 

Sebagai contoh penyusunan salah satu komponennya yaitu 

Perhitungan Cost of Good Sold. Didalamnya terdapat pos 

Depresiasi (pada Tabel I) seharusnya dimasukkan dalam 

Manufacturing Cost karena biaya ini sebagai unsur Manu 

facturing Cost, Mengenai perinciannya dapat dicantum - 

kan pada detail dari Manufacturing Cost (lihat Tabel -
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III dan Tabel VIII).

Selanjutnya hendaknya ditiadakan pos yang diberi nama 

Decrease / (Increase) in Stock. Sebagai penggantinya - 

perusahaan harus mencantumkan persediaan awal maupun 

persediaan akhir (baik Finish Good maupun WIP) dalam 

Laporan Rugi - Laba dan detailnya (lihat Tabel I dan - 

Tabel V).
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