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ABSTRAKSI 

Dibandingkan dengan nnnah-nnnah type besar. nnnah type muogil saat ini 
menjadi sasaran masyarakat, hal ini disebabkan karena harganya yang muih 
terjangk8ll. Kondisi perekonomian Indonesia yang menunm ~am mengharuskan 
pengembang berfikir keras tmtuk menyiuatinya agar bisa bertahan (survive). Salah 
satu kiat tmtuk menyiuati krisis ekonomi ini adalah dengan mernberikan 
kemudahan bagi pembeli yang tidak mendapatkan fuilitas KPR dari Bank untuk 
dapat mengangsur langsuog ke pihak pengembang. Kredit semacam ini dinamakan 
KPR in house. KPR in house ini memiliki ketebihan antaran lain suku bunga yang 
rendah dan tetap (t1xed) dengan periode mengangsur relatif lebih pendek 
dibandingkan dengan bank. Altematif kredit tersebut dipilih j1l8a dengan 
pertimbangan bahwa hampir 90 % pembeli membeli dengan cara kredit 

Penyetenggaraan sendiri kredit pemilikan nnnah dibmtut suatu administrui 
keuangan yang tertib dan pencatatannya juga memerlukan suatu perlakuan aktmtansi 
yang sesuai (appropriate) mengenai saat pengakuan pendapatan. Kesalahan dalam 
penentuan ini berakibat pada kelayakan taba periodik, oleh sebab ito pengakuan 
pendapatan merupakan saat yang paling kritis atau krusial. 

Metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh perusahaan adalah 
metode deposito (deposit method). Metode tersebut kurang tepat apabila 
diterapkao pada transaksi penjualan kredit karena akan mengakibatkan laporan 
keuangan disajikan'menjOOi tidak layak. Metode ini pengakuan taba tahunnya tidak 
seimbang, hal ini disebahkan penjualan diakui pada saat pelunuan kontrak 
penjualan. Labayang seharusnya diakui pada tahun transaksi penjualan terjadi akan 
terbawa (carry over) ke tahWl diakuinya pendapatan sehiogga pada tahtm tersebut 
terjadi penwnpukkan laba. POOa neraca, kas yang diperoleh dari pembeli 
dilaporkan sebasai suatu deposit atu kontrak dan dicatat sebogai kewajiban 
perusahaan. Pencatatan seperti ini sangat merugikan ''performance'' perusahaan. 
karena perusahaan muih dianggap masih memptmyai kewajiban Wltuk 
melaksanakanjua di mua depan yang timbul dari transaksi masa lalu. 

At88 penjualan dengan KPR in house tersebut, metode pengakuan 
pendapatan dengan pendekatan pOOa metode penjualan cicilan (Installment method) 
di~ sebagai altematifyang paling baik dan sesuai. Pendapat tersebut diduari 
at88 pemikiran dan penganalisaan bahwa laba periodik yang dilaporkan 
menunjukkan gambaran oper88i perusahaan secara wajar. sebab PerYualan yang 
akan terjOOi pada waktu atau mua periode langsung dilaporkan sebagai penjualan 
periode itu. Metode installment merupakan metode yang paling baik Wltuk 
menghOOapi situasi perekonomian yang mengandung inflasi dan penuh dengan 
ketidakpastian seperti saat sekarang ini, karena dalam metode Installment hak milik 
real estat ditahan oleh penjual sampai pernbayaran terakhir dilakukan. Metode 
installment pengakuan laha setiap talnmnya seimbang, dikarenakan penjualan diakui 
pada saal transaksi terjadi dan pengakuan Isba periodik akan disesuaikan dengan 
besarnya angsuran yang telah dibayar. 

viii 

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN... AZNAIB IRIANSYAH GINDO




