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ABSTRAKSI 

Salah satu dasar penilaian kinerja perusahaan adalah kemampuan untuk menghasilkan 
laba (eaming power). Sesuai dengan asumsi periodisitas dilakukan penandingan 
antara pendapatan dan beban pada periode tertentu. Pendapatan yang diperoleh 
perusahaan dipandang sebagai suatu hasil (accomplishment), sedangkan beban 
dianggap sebagai upaya (effort). Sesuai dengan prinsip penandingan (matching 
principles), accomplishment harus ditandingkan terhadap effort yang dikeluarkan 
untuk mengetahui prestasi yang dicapai perusahaan. 

Prinsip pengakuan pendapatan menetapkan bahwa pendapatan dapat diakui pada saat; 
direalisasi (realized / realizable) dan dihasilkan (earned). Pendapatan direalisasi 
(realized) bila barang-barang atau jasa dipertukarkan untuk kas atau klaim atas kas 
(piutang). Pendapatan dapat direalisasi (relizable) bila aktiva yang diterima segera 
dapat dikonversikan pada jumlah atas kas yang diketahui, dan pendapatan dihasilkan 
(eamed) bila kesatuan itu sebagian besar telah menyelesaikan apa yang seharusnya 
dilakukan agar berhak atas manfaat yang diberikan oleh pendapatan, yakni bila 
proses mencari laba telah selesai. 

Biaya mengalami tiga tahap perlakuan, yakni pengakuan, penelusuran dan 
pembebanan. Tahap ketiga (tahap pembebanan) merupakan tahap yang paling penting 
dan menentukan dari dari segi penentuan laba periodik. Pendapatan suatu periode 
harus dibebani dengan biaya yang secara ekonomik berkaitan dengan produk yang 
menghasilkan pendapatan tersebut dengan kata lain biaya suatu faktor jasa yang 
digunakan dalam operasi hanya akan dibebankan terhadap pendapatan sebanding 
dengan produk yang dianggap telah menghasilkan pendapatan. 

PT. Pola Gondola Adiperkasa adalah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi 
Dalam mengakui pendapatan perusahaan menggunakan metode pengakuan 
pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian secara fisik. Harga pokok yang 
dibebankan adalah realisasi biaya pada periode yang sarna dengan periode 
persentase kemajuan pekeIjaan lapangan. Pembebanan biaya proyek tersebut oleh 
perusahaan ada yang terlalu tinggi diakui dan ada yang tidak diakui sebagai biaya 
proyek dan dibebankan kedalam biaya operasi, sehingga laba kotor yang dihasilkan 
pada setiap peri ode akuntansi selama pelaksanaan pekerjaan menjadi tidak stabil dan 
berpengaruh pada kelayakan laporan keuangan. 


