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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia akan suatu kendaraan 

bermotor semakin meningkat. Kebutuhan ini menjadikan banyak sekali produsen 

kendaraan yang bersaing ketat dengan meluncurkan berbagai macam kendaraan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Kita dapat melihat dengan jelas 

manusia semakin membutuhkan kendaraan bukan hanya transportasi semata. 

Pengguna kendaraan terutama kendaraan roda 4 sudah tidak hanya memikirkan 

manfaat terpenting dalam kebutuhan berkendara. 

Namun, di jaman yang modern seperti sekarang ini, trend mode di 

kalangan menengah ke atas sudah menjadikan kendaraan roda 4 sebagai gaya 

hidup mereka. Sebagai contoh di kalangan keluarga pejabat, mereka tidak hanya 

memiliki satu atau dua kendaraan roda 4. Akan tetapi, setiap anggota keluarga 

dapat memiliki kendaraan sendiri. Bahkan mereka dapat berganti model 

kendaraan sesuai dengan keinginan mereka yang tentunya dengan brand 

kendaraan yang cukup populer di kalangan masyarakat tingkat menengah ke atas. 

Banyaknya permintaan mobil ini membuat para produsen mobil 

bersaing ketat. Mereka saling berlomba untuk membuat model dan multifungsi 

yang dapat membuat para pengguna produknya semakin nyaman serta tetap hits di 

kalangannya. Kita dapat menjumpai banyak sekali varian mobil yang sangat 

menarik dan tentu dengan spesifikasi yang baik untuk berkendara. Semakin 

canggih fasilitas yang ditawarkan, maka tidak heran jika para produsen 

memberikan harga yang cukup tinggi. Namun, hal ini tidaklah dipermasalahkan 

oleh masyarakat pecinta otomotif khususnya mobil. 
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Kemudahan yang ditawarkan para produsen juga menjadikan salah satu 

penjualan mobil sangat berkembang pesat di Indonesia. Misalnya saja proses 

mendapatkan mobil sangatlah mudah. Jika masyarakat ingin membeli secara 

kredit, uang muka atau DP juga lebih ringan. Adanya kemudahan yang diberikan 

oleh produsen kepada para pelanggannya seperti halnya dengan memberikan 

promo atau diskon tambahan. 

Dari beberapa faktor tersebut sesungguhnya hal yang paling 

mendominasi adalah dengan rendahnya uang muka yang harus dibayarkan 

pembeli. Dengan membayarkan tanda jadi kendaraan, para pembeli mobil ini 

sudah dapat melakukan inden atau pesan unit mobil. Dengan ini, berarti para 

pembeli sudah mendapatkan mobil yang mereka inginkan sebelum akhirnya 

mereka harus melunasi total harga pembelian. 

Untuk itu, agar menjaga perekonomian yang produktif dan mampu 

menghadapi tantangan sektor keuangan di masa mendatang, sangat diperlukan 

adanya regulasi dan kebijakan yang dapat memperkuat katahanan sektor 

keuangan. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penetapan besaran Down 

Payment (DP) untuk kredit kendaraan bermotor. 

Dalam surat edaran Bank Indonesia, Down Payment (DP) adalah 

pembayaran di muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya berasal 

dari debitur (self financing) dalam rangka pembelian kendaraan bermotor secara 

kredit. DP untuk Bank yang memberikan KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) 

sebagaimana diatur dan ditetapkan adalah sebagai berikut : 

 DP paling rendah 25% (dua puluh lima persen), untuk pembelian 

kendaraan bermotor roda dua. 

 DP paling rendah 30% (tiga puluh persen), untuk pembelian kendaraan 

bermotor roda empat untuk keperluan non produktif. 
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 DP paling rendah 20% (dua puluh persen), untuk pembelian kendaraan 

bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif, yaitu apabila 

memenuhi salah satu syarat sebagai berikut : 

a. Merupakan kendaraan yang memiliki surat izin untuk angkutan 

orang atau barang yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang 

b. Diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin 

usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan 

digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dari usaha yang 

dimilikinya. 

Adanya peraturan ini dipicu oleh beberapa faktor yang salah satunya 

adalah mudahnya mendapatkan kendaraan bermotor secara kredit. Dalam 

beberapa tahun terakhir,  semakin banyak bermunculan tawaran bunga dan cicilan 

ringan yang membuat melonjaknya pejualan mobil dengan cara kredit. Produsen 

pun banyak melakukan peningkatan pada bagian marketing (pemasaran) untuk 

dapat menarik minat masyarakat dengan produknya. 

Dalam perusahaan, setiap transaksi akan dicatat dalam jurnal yang 

kemudian akan di posting ke buku besar untuk menyusun laporan keuangan. Salah 

satu transaksi yang pertama dalam proses penjualan mobil adalah adanya 

pembayaran tanda jadi sebagai uang muka awal untuk pemesanan unit yang 

dipesan. Berawal dari tanda jadi inilah penjualan akan dilanjutkan atau tidak oleh 

customer. Hal ini dikarenakan banyaknya produsen yang menawarkan pembelian 

unit dengan sangat mudah dan sangat ringan. Para calon pembeli mendapat 

wewenang dari produsen untuk melanjutkan pembeliannya atau tidak. Namun, 

tentu saja dengan disertai syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Dalam akuntansi, pencatatan atas pembatalan inilah yang harus 

diperhatikan. Tanda jadi bisa dikatakan sebagai uang muka atau down payment 

(DP). Namun, jika kita perhatikan lagi, tanda jadi dengan uang muka memiliki 

perbedaan. Pada penerapannya, tanda jadi akan dibayarkan terlebih dahulu 
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sebelum pembeli melunasi uang muka. Sehingga apa yang dimaksud dengan 

tanda jadi adalah sebagian uang muka yang dibayarkan terlebih dulu untuk 

memesan unit yang diinginkan. 

Oleh karena itu, penulis ingin menyajikan bagaimanakah penjualan 

mobil yang terjadi dan apakah perlakuan akuntansi mengenai tanda jadi penjualan 

mobil pada PT. United Motors Centre Cabang Basuki Rahmat Surabaya sudah 

sesuai dengan kaidah-kaidah PSAK dan regulasi yang mengaturnya. Judul yang 

diangkat yakni “Perlakuan Akuntansi  Atas Penjualan Mobil dan Tanda Jadi 

Penjualan Mobil Pada PT. United Motors Centre Cabang Basuki Rahmat 

Surabaya”. 

1.1.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Indra Bastian (2007:53) definisi akuntansi dapat dirumuskan 

dari dua sudut pandang, yaitu: 

1) Definisi dari sudut pandang pemakai 

Ditinjau dari sudut pandang pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan 

sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan 

untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-

keggiatan suatu organisasi. 

2) Definisi dari sudut pandang proses kegiatan 

Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai 

proses pencatatan golongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan 

data keuangan suatu organisasi. 

Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang 

kompleks dan menyangkut berbagai kegiatan. 
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1.1.2 Pengertian Penjualan 

IAI dalam SAK No. 23 paragraf 2 (2009) menyatakan, “Penjualan 

barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang 

dibeli untuk dijual kembali seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau 

lainnya.” 

Dalam PSAK No. 23 mengenai pengkuan pendapatan dari penjualan 

barang menyatakan, “ Penjualan kepada pihak-pihak perantara, seperti distributor, 

dealer, atau pihak lain untul dijual kembali.” Pendapatan dari penjualan tersebut 

umumnya diakui saat resiko dan manfaat kepemilikan telah berlalu. Namun, 

ketika pembeli bertindak secara substansi sebagai agen, penjualan diperlakukan 

sebagai penjualan konsinyasi. 

Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam 

menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya  

transaksi-transaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau 

pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli 

(Mulyadi;2008:202). 

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penjualan merupakan suatu kegiatan menjual barang atau jasa yang diperoleh dari 

produksi sendiri atau dari distributor untuk memperoleh laba dan barang atau jasa 

telah melalui pemindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. 

1.1.3 Pengertian Hutang Lancar 

Secara khusus, paragraf 66 PSAK 1 mengatur bahwa suatu liabilitas 

harus diklasifikasikan sebagai hutang lancar bila liabilitas itu: 

a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasi 

normal entitas; 

b) Dimiliki untuk diperdagangkan; 
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c) Jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dri tanggal pelaporan; atau 

d) Entitas itu tidak memiliki hak tidak bersyarat untuk menunda 

penyelesaian sedikitnya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 

Jika bagian dari liabilitas tidak lancar diselesaikan dalam jangka wkatu 

kurang dari 12 bulan dari tanggal pelaporan, maka bagian dari liabilitas tidak 

lancar itu harus diklasifikasikan ulang sebagai liabiitas lancar. PSAK 1 paragraf 

63 juga menjelaskan bahwa bagian ini tetap diklasifikasikan sebagai liabiliatas 

lancar meskipun perjanjian pendanaan ulang dan penjadwalan ulang jangka 

panjang diselesaikan setelah tanggal pelaporan. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, Hutang Lancar adalah hutang 

yang pelunasannya dengan menggunakan aktiva lancar atau dengan menciptakan 

hutang baru. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa kewajiban atau hutang 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

 Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa sebelumnya, yang 

dapat menimbulkan adanya hutang saat sekarang 

 Kewajiban yang ditanggung berupa kewajiban untuk menyerahkan 

uang, barang atau jasa 

 Nilai kewajiban dinyatakan dalam bentuk kesatuan uang 

 Kewajiban ditentukan oleh kedua belah pihak (yang berhutang dan 

yang berpiutang). 

Menurut Munawir. S, Hutang Lancar yaitu kewajiban keuangan 

perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka 

pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang 

dimiliki oleh perusahaan. Hutang jangka pendek merupakan sumber pendanaan 

bagi kepentingan jangka pendek perusahaan yang memiliki jangka waktu 

penyelesaian relatif pendek.  
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Hutang lancar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu : 

1) Kewajiban jangka pendek yang jumlahnya sudah pasti 

2) Kewajiban-kewajiban jangka pendek yang diestimasi 

 

1.1.3.1 Kewajiban-kewajiban jangka pendek yang jumlahnya 

sudah pasti 

Salah satu jenis dari kewajiban jangka pendek yang jumlahnya sudah 

pasti adalah bagian utang jangka panjang yang segera jatuh tempo dalam 12 bulan 

setelah tanggal neraca. Hutang ini terjadi jika dalam ketentuan perjanjian hutang 

jangka panjang yang bersangkutan menyebutkan pembayaran dengan angsuran. 

Bagian angsuran yang jatuh tempo dalam tahun buku yang bersangkutan 

dibukukan dalam kelompok kewajiban jangka pendek. 

 

Contoh ilustrasi: 

Pada tahun 2014 PT. Airlangga hutang kepada Bank dengan jangka waktu 5 tahun 

sebesar Rp. 5.000.000. pada tahun 2015 perusahaan harus mengangsur Rp. 

1.000.000. 

Penyelesaian: 

Kewajiban jangka panjang................................Rp. 1.000.000 

Kewajiban jangka pendek............................................Rp. 1.000.000 

Dengan adanya jurnal reklasifikasi tersebut, maka dalam laporan 

keuangan akan nampak besarnya kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 1.000.000 

sedangkan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 4.000.00. 

Pada penjualan kredit, pembeli biasa melakukan pembayaran uang 

muka terlebih dulu. Uang yang diterima ini merupakan pendapatan diterima di 

muka (Unearned Revenue). Dengan kata lain pendapatan diterima di muka adalah 

penerimaan di muka atas kontra prestasi jasa-jasa perusahaan yang belum 
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dilakukan oleh perusahaan kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran 

tersebut. 

1.1.3.2 Kewajiban-kewajiban Jangka Pendek Diestimasi 

Kewajiban-kewajiban jangka pendek yang belum dapat dipastikan 

kejadian dan jumlahnya sehingga penetapannya memerlukan estimasi. Kewajiban 

diestimasi harus diakui sebagai kewajiban apabila terpenuhi 3 kondisi sbb : 

1) Merupakan kewajiban masa kini sebagai akibat kejadian masa lalu. 

2) Ada kemungkinan penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber 

daya 

3) Jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal 

Dalam hal ini salah satu yang termasuk kewajiban jangka pendek 

yang diestimasi adalah kewajiban garansi. Perusahaan akan melakukan 

pencadangan terhadap penjualan yang telah tercatat. Jaminan atau garansi produk 

adalah suatu janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki 

kekurangan dalam kualitas, kuantitas, atau kerja suatu produk. Garansi ini 

biasanya digunakan sebagai alat untuk promosi penjualan. namun, dalam 

pencatatannya garansi termasuk dalam kewajiban jangka pendek yang diestimasi. 

Pada PSAK No. 57 dijelaskan bahwa “Provisi adalah liabilitas yang 

waktu dan jumlahnya belum pasti.” Sehingga garansi yang termasuk dalam 

kewajiban jangka pendek yang diestimasi ini dapat dikatakan sebagai provisi. 

Dalam PSAK No. 57 juga dinyatakan “Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah 

hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan 

kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.” Dengan kata lain provisi harus 

dinilai berdasarkan estimasi. 

Pada umumnya kewajiban akan dinilai sebesar present value (nilai 

sekarang) arus kas keluar yang digunakan untuk melunasi kewajiban tersebut. 

Namun, untuk kewajiban jangka pendek biasanya akan dinilai dan dilaporkan 

dalam laporan keuangan sebesar nilai jatuh tempo. Kewajiban jangka pendek 

umumnya tidak besar, yang disebabkan karena jangka waktunya relatif lebih 

singkat . 
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Kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa 

pengeluaran yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk 

menyelesaikan kewajian (obligation) sekarang dan jumlah yang harus 

diselesaikan dapat diukur dengan andal (IAI, 2007:16). Dasar pengukuran yang 

lazimnya digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan adalah 

biaya historis, dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari 

kewajiban. 

1.1.4 Pengertian Pendapatan Diterima Di Muka 

Menurut Carls Warren dalam bukunya Pengantar Akuntansi Buku 1 

(2010: 63), pembayaran kas yang diterima sebelum jasa diberikan kepada pembeli 

mengakibatkan terjadinya kewajiban pada pembeli. Komitmen pelayanan yang 

akan diberikan kepada pembeli tersebut sering disebut pendapatan diterima di 

muka (unearned revenue). Contoh pendapatan diterima di muka adalah uang 

langganan majalah yang diterima oleh penerbit atau uang kuliah yang diterima 

perguruan tinggi pada awal semester. 

Unearned revenue are the advance receipt of future revenues and are 

recorded as liabilities when cach received. Unearned revenue becomes revenues 

over time or during normal operations.(Warren , Reeve dan Duchac:106, 12th 

edition) 

Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan uang muka pendapatan 

pada masa mendatang dan dicatat sebagai kewajiban. Pendapatan diterima di 

muka menjadi pendapatan dari waktu ke waktu atau selama operasi normal. 

.(Warren , Reeve dan Duchac:106, 12th edition) 

Pendapatan diterima di  muka adalah transaksi yang sejak awalnya 

dicatat sebagai utang (kewajiban), tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian 

hari. Pendapatan ini timbul  karena perusahaan telah menerima pembayaran atas 

suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. 
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Prepaid income (pendapatan  diterima di muka) dapat dimaknai sebagai 

suatu pendapatan (baik dari usaha jasa maupun pendapatan dari hasil penjualan 

barang), tetapi pendapatan tersebut belum sepenuhnya menjadi hak perusahaan 

dalam periode tersebut. Pendapatan diterima di muka dikatakan belum 

sepenuhnya menjadi hak perusahaan hal ini karena secara umum pendapatan 

tersebut merupakan pendapatan untuk beberapa periode akuntansi baik dua 

periode maupun lebih. Atau dengan kata lain ketika perusahaan menerima 

pendapatan diterima di muka dari pelanggannya maka perusahaan belum 

memberikan jasa atau penyediaan barang kepada pelanggannya secara penuh 

dalam periode akuntansi tersebut. 

Setiap akhir periode, pendapatan diterima di muka harus disesuaikan 

dengan dibuatkan jurnal penyesuaian. Penyesuaian pendapatan diterima di muka 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dicatat sebagai utang (pendekatan neraca) 

dan dicatat sebagai pendapatan (pendekatan laba rugi). Penggunaan salah satu 

pendekatan dalam penyesuaian tersebut didasarkan pada catatan ketika melakukan 

pencatatan dalam jurnal umum. 

Untuk itu berikut adalah ilustrasi dari pendapatan diterima di muka: 

Sebuah perusahaan menyewakan sebuah ruangan kepada konsumennya 

untuk jangka waktu 1 tahun dengan tarif sewa senilai Rp. 12.000.000. pada 1 

Oktober 2014 perusahaan tersebut menerima uang sewa dari konsumennya secara 

tunai untuk 1 tahun dari bulan Oktober 2014 sampai bulan September 2014. 

1.1.4.1 Pendekatan Neraca 

Jurnal umum untuk mencatat pendapatan diterima di muka diakui 

sebagai utang: Pada tanggal 1 Okt 2014 ketika perusahaan menerima pembayaran 

sewa dari pelanggannya apabila perusahaan menggunakan pendekatan neraca 

maka transaksi penerimaan uang tunai dari pelanggan dicatat sebagai berikut: 
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Kas......................................................................12.000.000 

Pendapatan sewa diterima di muka...............................12.000.000 

Kas diposisi debit hal ini karena terjadi penambahan kas akibat 

adanya penerimaan uang dari pelanggan, pendapatan sewa diterima di muka atau 

dapat ditulis utang pendapatan  posisinya kredit karena telah terjadi penambahan 

hutang, dalam hal ini hutang pendapatan. 

Jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan pendapatan diterima di 

muka: jurnal penyesuaian ini disusun pada akhir periode akuntansi, 31 Des 2014. 

Perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian karena sebenarnya saldo 

pendapatan diterima di muka atau hutang pendapatan yang menjadi tanggungan 

perusahaan sampai akhir periode adalah sebesar Rp. 9.000.000. Sementara 

perusahaan ketika terjadi transaksi tanggal 1 Okt 2014 telah mencatatnya sebesar 

Rp. 12.000.000 yang menjadi hutang pendapatan dalam hal ini hanya Rp. 

9.000.000 karena saldo sebesar Rp. 3.000.000 telah dapat diakui sebagai 

pendapatan perusahaan yaitu selama 3 bulan dari bulan Oktober sampai Desember 

2014. Oleh karena itu perlu dibuatkan jurnal penyesuaian agar dalam Laporan 

Keuangan pendapatan sewa diterima di muka menunjukkan saldo Rp. 9.000.000 

dan pendapatan sewa sebesar Rp. 3.000.000 . Jurnal penyesuaian yang dibuat 

adalah: 

Pendapatan Sewa Diterima Di Muka..................3.000.000 

Pendapatan Sewa..........................................................3.000.000 

1.1.4.2 Pendekatan Laba Rugi 

Jurnal umum untuk pencatatan pendapatan diterima di muka diakui 

sebagai pendapatan: pada tanggal 1 Oktober 2014 ketika perusahaan menerima 

pembayaran sewa dari pelanggannya apabila perusahaan menggunakan 

pendekatan laba rugi maka transaksi penerimaan uang tunai dari pelanggan dicatat 

sebagai berikut: 
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Kas....................................................12.000.000 

Pendapatan Sewa............................................12.000.000 

Kas pada posisi debit karena telah terjadi penambahan kas akibat 

adanya penerimaan uang tunai dari pelanggan, pendapatan sewa posisinya kredit 

karena telah terjadi penambahan pendapatan, dalam hal ini pendapatan sewa 

ruangan. 

Jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka pendekatan laba 

rugi: jurnal penyesuaian ini disusun pada akhir peirde akuntansi, 31 Desember 

2014. Perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian karena sebenarnya saldo  

pendapatan sewa yang dapat diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan sampai 

dengan akhir periode hanya sebesar Rp. 3.000.000. sementara perusahaan telah 

mencatatnya sebesar Rp. 12.000.000 dalam jurnal umum yaitu ketika terjadi 

transaksi, yang diakui sebagai pendapatan hanya Rp. 3.000.000. Hal ini karena 

saldo Rp. 9.000.000 belum dapat diakui sebagai pendatan dan saldo tersebut 

masih diakui sebagai hutang pendapatan perusahaan. Dengan demikian 

perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian sehingga dalam penyajian laporan 

keuangan pendapatan sewa menunjukkan saldo sebesar Rp. 3.000.000. Jurnal 

penyesuaiannya adalah : 

Pendapatan sewa............................................9.000.000 

Pendapatan sewa diterima di muka................................9.000.000 

 

1.1.5 Pengertian Uang Panjar atau Tanda Jadi 
Dalam hal ini, uang tanda jadi adalah sebagai dari uang muka yang 

harus dibayarkan sebelum melakukan pelunasan dalam transaksi jual beli. 

Menurut PSAK No. 102, uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli 

kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual. Uang 

muka tersebut akan menjadi pelunasan piutang pembeli jika transaksi jual beli 

dilanjutkan. Jika ada pembatalan, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada 
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pembeli setelah dikurangi dengan kerugian yang telah ditanggung oleh penjual. 

Dan jika uang muka tersebut lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat 

meminta uang tambahan kepada pembeli. 

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat 

Indonesia (hal. 213-214) mengatakan bahwa ada kecenderungan bahwa panjar itu 

diartikan sebagai tanda jadi, yang di dalamnya terselip unsur saling percaya 

mempercayai antara para pihak. Panjar itu muncul apabila dalam suatu sikap 

tindak tertentu (misalnya jual beli) telah terjadi afspraak, di mana salah satu pihak 

(dalam jual beli adalah pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai “panjar” atau 

tanda jadi. Adanya pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah 

pihak. Dengan demikian apabila tidak diberi panjar, maka kedua belah pihak 

merasa dirinya tidak terikat pada kesepakatan yang telah dilakukan. Jadi, 

kesepakatan saja tidak menimbulkan keterikatan (red-dalam hukum adat). 

Menurut hukum adat, arti dari panjar itu hanyalah demikian, yaitu 

bahwa apabila yang memberikan panjar tidak menepati kesepakatan, maka panjar 

itu dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima panjar yang melalaikan 

kesepakatan itu, maka lazimnya diharuskan mengembalikan panjar itu dan 

ditambah lagi dengan membayar uang sebesar panjar yang diberikan. 

Sedang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1464 

menyatakan: 

“Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak 

meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang 

panjarnya.” 

Sehingga, penerima uang panjar atau tanda jadi tersebut berhak untuk menolak 

mengembalikan uang panjar karena adanya pembatalan sepihak. 
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1.1.6 Metode Pencatatan Akuntansi 

Pada dasarnya ada dua metode untuk pencatatan transaksi dalam 

akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Berikut adalah definisi dari kedua 

metode pencatatan akuntansi diatas: 

1.1.6.1 Cash Basis (Basis Kas) 

Cash Basis merupakan salah satu konsep yang sangat penting 

dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika 

transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata 

lain akuntansi cash basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar 

yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

Cash basis akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang 

telah diterima misalkan perusahaan menjual produknya akan tetapi uang 

pembayaran belum diterima maka pencatatan pendapatan penjualan produk 

tersebut tidak dilakukan. Jika kas telah diterima maka transaksi tersebut baru akan 

dicatat seperi halnya dengan “dasar akrual”. Hal ini berlaku untuk semua transaksi 

yang dilakukan. 

Kedua teknik tersebut akan sangat berpengaruh terhadap laporan 

keuangan. Jika menggunakan dasar akrual, maka penjualan produk perusahaan 

yang dilakukan secara kredit akan menambah piutang dagang sehingga 

berpengaruh pada besarnya piutang dagang. Sebaliknya jika yang dipakai adalah 

cash basis, maka piutang dagang akan dilaporkan lebih rendah dari yang 

sebenarnya terjadi. Cash basis juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu: 

♣ Pengakuan Pendapatan: 

Saat pengakuan pendapatan pada cash basis adalah pada saat perusahaan 

menerima pembayaran secara kas. Dalam konsep cash basis menjadi hal yang 
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kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih. Sehingga 

dalam cash basis kemudian muncul adanya metode penghapusan piutang 

secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih. 

♣ Pengakuan Biaya: 

Pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara 

kas. Dengan kata lain, pada saat sudah diterima pembayaran, maka biaya sudah 

diakui pada saat itu juga.  

Disamping itu, pencatatan akutansi dengan metode cash basis juga 

mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan, yaitu sebagai berikut: 

ᴥ Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara Cash Basis: 

a. Metode cash basis digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan 
b. Beban/ biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas 

walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan 

pengurangan dalam perhitungan pendapatan. 
c. Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar 

mencerminkan posisi yang sebenarnya 
d. Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan 
e. Laporan keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan 

yang ada pada saat laporan tersebut 
f. Tidak perlunya suatu perusahaan untuk membuat pencadangan untuk 

kas yang belum tertagih. 

ᴥ Kelemahan Pencatatan Akuntansi Secara Cash Basis: 

a. Metode Cash Basis tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia 
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b. Dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya 

pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas 
c. Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal 

estimasi piutang tak  tertagih 
d. Biasanya dipakai oleh perusahaan yang usahanya relative kecil seperti 

toko, warung, mall(retail) dan praktik kaum spesialis seperti dokter, 

pedagang informal, panti pijat. 
e. Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban 
f. Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pmbayarannya, karena 

pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar 
g. Sulit bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ke depannya karena 

selalu berpatokan kepada  kas. 

1.1.6.2 Accrual Basis (Basis Akrual) 

Teknik basis akrual memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah 

dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar 

di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum 

benar-benar diteirma atau dikeluaarkan. 

Dengan kata lan basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, 

kewajiban, dan ekuitas dana. Jadi, bsis akrual adalah basis akuntansi yang 

mengaku pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan 

peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau 

dibayar. Basis akrual mendasarkan konsepnya pada dua pilar, yaitu: 

♣ Pengakuan Pendapatan: 

Saat pengakuan pendapatan pada acccrual basis adalah pada saat 

perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan 

perusahaan. dalan konsep accrual basis menjadi hal kurang penting mengenai 

kapan kas benar-benar diterima. Sehingga dalam accrual basis kemudian 
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muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui 

padahal kas belum diterima. 

♣ Pengakuan Biaya: 

Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. 

Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, 

maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya 

meskipun biaya tersebut belum dibayar. 

Di samping itu, pencatatan akuntansi dengan metode accrual basis juga 

mempunyai keunggulan dan kelemahan, yaitu sebagai berikut: 

ᴥ Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara Accrual Basis: 

a. Metode accrual basis digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban 

dan ekuitas dana 

b. Beban diakui saat terjadi transaksi sehingga informasi yang diberikan 

lebih handal dan terpercaya 

c. Pendapatan diakui saat terjadi transaksi sehingga informasi yang 

diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima 

d. Banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar(sesuai dengan 

Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu 

perusahaan untuk menggunakan basis akrual) 

e. Piutang yang tidak tertagih tidak dihapus secara langsung tetapi akan 

dihitung ke dalam estimasi piutang tak tertagih 

f. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat ke dalam masing-

masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi 

g. Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum 

diterima dapat diakui sebagai pendapatan 

h. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen 

dalam menentukan kebijakan perusahaan kedepannya 
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i. Adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, 

sehinggan dapat mengurangi resiko kerugian. 

ᴥ Kelemahan Pencatatan Akuntansi Secara Accrual Basis: 

a. Metode accrual basis digunakan untuk pencatatan 

b. Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebagai 

biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan 

c. Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat 

mengurangi pendapatan perusahaan 

d. Dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi 

pendapatan perusahaan 

e. Perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang 

belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima. 

Penerapan basis akrual (accrual basis) di Indonesia khusus untuk 

sektor swasta telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

dan Entitas Tanpa Akuntabbilitas Publik (ETAP) yang mengharuskan penerapan 

dasar akrual di dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan. Sedangkan di 

sektor pemerintahan, aturan tersebut sudah dimuat dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 

yang mewajibkan penerapan berbasis akrual disektor pemerintah mulai tahun 

2012. 

Peraliahan dari basis kas menuju basis akrual ini terjadi akibat 

peralihan standar akuntansi keuangan Indonesia yang dulunya menggunakan 

standar akuntansi keuangan Amerika (Financial Accounting Standard Board atau 

FASB) ke standar akuntansi keuangan internasional (International Financial 

Reporting Standart atau IFRS). 
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1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 Untuk mengetahui kesesuaian penerapan teori dengan praktik yang 

ada pada perusahaan 

 Sebagai persyaratan akademik di Program Diploma III 

 Untuk memperoleh data, keterangan serta ilmu penerapan 

sehubungan dengan topik yang dibahas 

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 
a) Manfaat bagi penulis: 

 Sebagai pelatihan dan pengalaman sebelum memasuki 

dunia kerja 

 Untuk memperoleh ilmu penerapan yang sesuai dengan 

teori selama kuliah 

 Untuk mendapatkan bahan dan data sebagai penunjang 

penyelesaian Laporan PKL 

 Penulis mampu mengaplikasikan teori yang di dapat selama 

perkuliahan dengan keadaan di lapangan 

b) Manfaat bagi Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas 

Airlangga: 

 Menjadikan masukan dalam sarana pembelajaran yang lebih 

berkualitas 

 Mengetahui kriteria permintaan pasar sebagai dasar 

penerapan sistem pembelajaran dan kurikulum yang akan 

dipakai dalam perkuliahan 

 Menjalin kerjasama antara universitas dengan intansi luar 

c) Manfaat bagi subyek PT. United Motors Centre Surabaya: 

 Sebagai media kerja sama PT. United Motors Centre 

Surabaya dengan Universitas Airlangga 

 Sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan dalam penerapan 

sesuai dengan teori dan topik yang dibahas 

 Sebagai saran perekrutan tenaga kerja 
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d) Manfaaat bagi pembaca: 

 Sebagai referensi untuk melakukan kegiatan sejenis dalam 

waktu yang akan datang 

 Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai 

topik yang dibahas 

 Sebagai gambaran dalam penerapan praktik dengan teori 

yang pernah didapat selama kuliah 

1.4 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2015 

sampai dengan 3 April 2015 pada PT. United Motors Centre Cabang Basuki 

Rahmat Surabaya. Bidang yang diambil adalah Akuntansi Keuangan dengan topik 

“Perlakuan Akuntansi  Atas Penjualan Mobil dan Tanda Jadi Penjualan 

Mobi Pada PT. United Motors Centre Cabang Basuki Rahmat Surabaya”. 

Jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan terlampir pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Jadwal Praktik Kerja Lapangan 

N
o
. 

Kegiat
an 

Des-14 Feb-15 Mar-15 Apr-15 Mei-15 Jun-15 Jul-15 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Penga
juan 
Ijin 
Lokasi 
PKL 

                                                        

                                                        

2 
Pemb
ekala
n PKL 

                                                        

                                                        

3 
Pelaks
anaan 
PKL 

                                                        

                                                        

4 

Penen
tuan 
Dosen 
Pembi
mbing 

                                                        

                                                        

5 

Penyu
sunan 
Lapor
an 
PKL 

                                                        

                                                        

6 

Revisi 
Dosen 
Pembi
mbing 

                                                        

                                                        

7 

Prese
ntasi 
Lapor
an 
PKL 
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