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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Kasmir (2012:3) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana 

tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya. Selain 

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, fungsi lain dari perbankan 

adalah melakukan pembayaran baik barang maupun jasa dengan menggunakan cek, 

bilyet giro, kartu debit, kartu kredit dan lain-lain. Kebijakan sistem pembayaran 

diarahkan untuk mendukung efektifitas kebijakan moneter serta menjaga stabilitas 

keuangan (Julius, 2017:111). Perbankan sebagai suatu lembaga kepercayaan 

masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, sehingga 

dapat dikatakan bank sebagai urat nadi dari aktifitas keuangan. Bank dapat 

menerima simpanan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dll. Sebagai badan 

usaha yang bergerak dalam bidang jasa, kepercayaan dari semua pihak yang terkait 

adalah hal yang sangat penting. Sumber pendapatan dari bank tidak hanya melalu 

bunga, tetapi juga penjualan produk yang ada dalam bank tersebut.  

Teknologi yang sudah berkembang sangat pesat, jarak dan waktu bukan lagi 

menjadi masalah utama karena adanya dari bantuan teknologi yang ada. 

Perkembangan ini tidak hanya terjadi pada satu bidang saja, namun telah terjadi di 

semua aspek kehidupan. Kebutuhan teknologi untuk membantu aktivitas 

operasional organisasi tetap harus dilakukan pada saat sekarang. Pengaruh 

globalisasi dengan penggunaan teknologi telah mengubah pola hidup masyarakat, 

dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru sehingga mendorong terjadinya 

perubahan sosial, budaya, terutama ekonomi. 

Salah satu dampak dari pengaruh globalisasi adalah semakin bertambahnya 

alat pembayaran. Dulu hanya ada dalam bentuk uang giral dan uang kartal, seiring 
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berkembangnya zaman berkembang pembayaran elektronik atau non tunai dengan 

menggunakan uang elektronik atau e-money. Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik adalah 

sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 

komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah 

secara signifikan pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai 

instrument pembayaran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan 

masyarakat sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan 

teknologi pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (cash) secara berangsur 

beralih menuju pembayaran non tunai (non cash). E-money yaitu alat pembayaran 

yang menggunakan media elektronik, yaitu jaringan komputer dan juga internet.  

Teknologi (fintech) memunculkan inovasi baru dalam penyelenggaraan 

transaksi pembayaran secara elektronik, guna memaksimalkan penggunaan alat 

pembayaran non tunai (less cash), sehingga nantinya tercipta less cash society. 

Perkembangan dan inovasi sistem perbankan telah mengarahkan penggunaan uang 

sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (intangible money). 

Menurut Adiyanty (2015:2), e-money atau uang elektronik adalah uang yang 

digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik biasanya transaksi ini 

menggunakan jaringan komputer. E-money sering pula disebut dengan Electronic 

Cash, Digital Money, Digital Cash, Electronic Currency, ataupun Digital Currency. 

Bank Indonesia sejak beberapa tahun lalu telah memulai inisiatif untuk 

mengkampanyekan penggunaan transaksi non-tunai dalam masyarakat alias Less 

Cash Society (LCS). Berbeda dari ATM, e-money sendiri tidak perlu membuka 

rekening tetapi bisa langsung membeli kartunya dan mengisi saldonya. E-money 

memiliki nilai tersimpan atau prabayar (prepaid) dimana sejumlah nilai uang 

disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang E-

money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.  

Bank Rakyat Indonesia sendiri merupakan salah satu bank BUMN terbesar 

yang memiliki banyak produk yang dapat ditawarkan, salah satunya adalah produk 
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e-money yang bernama kartu BRIZZI. Penggunaan uang elektronik setiap tahunnya 

semakin tinggi sejalan dengan preferensi masyarakat terhadap uang digital yang 

semakin menguat. BRIZZI saat ini juga mudah dan dapat dilakukan di seluruh 

merchant (toko) dengan menggunakan mesin EDC BRI. Selain itu, kartu BRIZZI 

juga dapat dipergunakan untuk transaksi pembayaran jalan tol, KRL, maupun 

transportasi umum seperti Transjakarta.  

Grafik 1.1 : Jumlah kartu BRIZZI (juta)

 

Sumber data: Internal Perusahaan (diolah) 

Grafik 1.1 menunjukan bahwa jumlah kartu BRIZZI setiap tahunnya 

mengalami peningkatan. Jumlah kartu BRIZZI tumbuh setiap tahunnya, ini 

dikarenakan mungkin masyarakat sudah mulai bisa bertansaksi dengan uang 

elektronik. Uang elektronik sejatinya lebih mudah dan aman dibawa kemana saja. 
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Grafik 1.2 : volume pengguna kartu Brizzi (triliun) 

 

Sumber data: Internal Perusahaan (diolah) 

Grafik 1.2 menjelaskan bahwa pengguna kartu BRIZZI tiga tahun terakhir 

selalu mengalami kenaikan. Kenaikan yang cukup pesat terjadi pada tahun 2018 

sebanyak 5,8 triliun naik diangka 15,6 triliun pada tahun 2019. Menurut data 

eksternal, Bank Rakyat Indonesia memang  memperkuat promosi dan pemasaran 

uang elektronik di kalangan anak muda atau milenial sebagai salah satu alternatif 

alat transaksi keuangan. Hal ini untuk mendorong Cashless Society dan 

memasyarakatkan transaksi tanpa uang tunai, khususnya bagi kalangan muda. 

Diantaranya melalui promo menarik serta memperluas alternatif penjualan. Dari 

penjualan kartu BRIZZI tersebut akan masuk sebagai salah satu pendapatan bagi 

Bank Rakyat Indonesia. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:23.1), Pendapatan adalah 

penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal 

dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, 

royalti, dan sewa. Menurut  Rismansyah  dan  Nurlaili  Safitri  (2015  :  51 –74) 

pendapatan  ialah  jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh 

perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk  dan  atau  jasa  kepada  pelanggan  

yang  diperoleh  dalam  suatu  aktivitas  operasi  suatu perusahaan  untuk  

meningkatkan  nilai  aset  serta  menurunkan  liabilitas  yang  timbul  dalam 

penyerahan barang atau jasa. Pendapatan adalah satu ukuran penting dari kinerja 
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keuangan yang dilaporkan perusahaan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari 

suatu aktivitas yang dilakukannya, kebanyakan aktivitas tersebut adalah aktivitas 

penjualan produk atau penjualan jasa kepada konsumen dan di dalam pendapatan 

perlu adanya pengakuan dan pengukuran pendapatan yang dapat dijadikan sebagai 

tolak ukur dalam menentukan pendapatan.  

Pengakuan pendapatan adalah sebuah  transaksi yang harus diakui oleh 

perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan  harus menentukan kebijaksanaan yang 

berkaitan dengan masalah pendapatan, apakah pengakuan pendapatan sudah sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) yang merupakan pedoman  

dalam penyusunan laporan keuangan.  

1.2 Landasan Teori 

1.2.1 E-money 

Uang elektronik pada hakikatnya adalah uang tunai yang dikonversi 

menjadi data elektronik yang disimpan pada media penyimpanan pada kartu yang 

berbentuk chip atau server milik pemegang uang elektronik (Rachmadi Usman 

2017:50). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa 

chip atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang 

inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan 

ekonomi yang bersifat massal, cepat dan mikro, sehingga perkembangannya dapat 

membantu kelancaran transaksi di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta 

api maupun angkutan umum lainnya atau transaksi di minimarket, food court, atau 

parkir (Bank Indonesia: 2018). Menurut Waspada (2012: 1), “uang elektronik (e-

money) adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor 

terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, dimana nilai uang disimpan 

secara elektronik dalam suatu media atau server yang digunakan sebagai alat 

pembayaran kepada pedagang. Kelebihan e-money memberikan kelebihan 

dibandingkan dengan alat transaksi lainnya. Khususnya untuk ritel, transaksi 

menjadi lebih mudah, cepat, dan murah, sehingga di masa depan e-

money memiliki potensi untuk menggeser peran uang tunai untuk transaksi-

transaksi tersebut”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang elektronik 

atau e-money adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik atas dasar nilai 

uang yang harus disetor dahulu oleh penggunanya untuk berbagai transaksi seperti 

membayar jalan tol, transaksi di minimarket, dan lain sebagainya. Uang elektronik 

menurut Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik 

adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: 
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1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada 

penerbit. 

2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. 

3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan 

simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur 

mengenai perbankan. 

1.2.1.1  Karakteristik Uang Elektronik (E-Money) 

Menurut Bank Indonesia (2006), secara umum fitur e-money memiliki 

beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut: 

1. Nilai uang telah tercatat dalam instrumen e-money, atau sering disebut 

dengan stored value, yang akan berkurang pada saat konsumen 

menggunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. 

2. Dana yang tercatat dalam e-money sepenuhnya berada dalam penguasaan 

konsumen.  

3. Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk electronic value dari 

e-money milik konsumen kepada terminal merchant dapat dilakukan secara 

offline. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level merchant 

(point of sale), tanpa harus online ke computer penerbit. 

1.2.1.2  Jenis-jenis Uang Elektronik (E-Money) 

Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang uang 

elektronik menjelaskan bahwa berdasarkan pencatatan data identitas pemegang 

uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu uang elektronik yang 

data identitas pemegangnya terdaftar dan  tercatat pada penerbit (registered) dan 

uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat 

pada penerbit (unregistered). Menurut peraturan Bank Indonesia 

No16/8/PBI/2014, berdasarkan tempat penyimpanan nilai dana uang elektronik, 

maka juga terbagi 2 (dua) jenis yaitu: 

1. Uang elektronik berbasis kartu atau chip 

Dimana nilai dana uang elektronik dicatat pada media elektronik yang 

dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola 

oleh pemegang. Sistem pencatatan seperti ini terjadi pada uang elektronik 

berbasis kartu atau chip dan memungkinkan transaksi dilakukan secara 

offline. 

2. Uang elektronik berbasis server 

Dimana nilai dana pemegang tersimpan  pada database penerbit dan dalam 

melakukan transaksi akan membutuhkan media berupa gadget pengguna 

untuk mengirim nomor sandi dan nilai transaksi yang dibutuhkan dan 

menerima nomor token untuk melakukantransaksi. Sistem pencatatan 
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seperti ini terjadi pada uang elektronik berbasis server dan hanya dapat 

dilakukan secara online.  

1.2.1.3   Pihak-pihak Dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018, beberapa pihak 

yang terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik sebagai berikut: 

1. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik. 

2. Pengguna adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik. 

3. Acquirer adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan penyedia 

barang atau jasa sehingga mampu memproses transaksi Uang Elektronik 

yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan dan 

bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang 

atau jasa. 

4. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas penerusan data 

transaksi Uang Elektronik melalui jaringan, pelaksanaan perhitungan hak 

dan kewajiban, penyelesaian pembayaran dan penetapan mekanisme dan 

prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai Penerbit dan/atau 

Acquirer dalam transaksi Uang Elektronik. 

5. Penyelenggara Switching adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan 

penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat atau penghubung 

penerusan data transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang 

Elektronik. 

6. Penyelenggara Kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan 

kewajiban keuangan masingmasing Penerbit dan/atau Acquirer setelah 

pelaksanaan transaksi Uang Elektronik 

1.2.2 Pendapatan 

Pendapatan dapat diartikan sebagai revenue atau penghasilan yang didapat 

dari penjualan barang dan jasa dari perusahaan ke konsumen atau disebut juga 

penjualan, pendapatan bunga, dividen, sewa, dan royalti. Pendapatan menurut 

PSAK No. 23 (2015:paragraf 07) “Arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi 

yang timbul dari aktivitas normal selama satu periode jika arus masuk tersebut 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman 

modal”. Jadi arus kas bruto dari manfaat ekonomi yang diterima bukan berasal dari 

pinjaman atau pertambahan ekuitas. Menurut Skousen, Stice dan Stice (2010:161) 

juga menjelaskan bahwa pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian (atau 

kombinasi keduanya ) dari penjualan barang atau jasa , atau melakukan aktivitas 

lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas centra yang sedang berlangsung. 

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pendapatan pada arus kas masuk atau 

sebagai penyelesaian kewajiban yang berasal dari suatu aktivitas yang merupakan 

suatu kegiatan operasi utama yang berkelanjutan.  
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Disamping penjualan barang atau jasa pendapatan juga meliputi penjualan 

sumber-sumber daya selain produk perusahaan seperti aktiva tetap dan investasi. 

Pada dasarnya terdapat dua pandangan mengenai pendapatan. Pendapatan yang 

pertama menyatakan bahwa itu meliputi seluruh hasil aktiva usaha dan dari aktiva 

investasi. Pandangan ini menyatakan bahwa pendapatan adalah seluruh perubahan 

aktiva bersih yang disebabkan oleh aktivitas penciptaan pendapatan dan keuntungan 

akibat penjualan aktiva tetap dan investasi. Dari pembahasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan bersumber dari : 

1. Pendapatan Operasional (operating revenue) Pendapatan atau revenue 

yang berasal dari aktivitas utama sesuai dengan perusahaan sesuai jenis 

usahanya, yang berlangsung secara berulang-ulang selama perusahaan 

melangsungkan kegiatan usahanya. Setiap perusahaan memiliki jenis 

pendapatan operasional yang berbeda-beda sesuai kegiatan usaha yang 

dijalankan oleh perusahaan tersebut. 

2. Pendapatan Non Operasional ( Non operating revenue) Pendapatan yang 

diperoleh diluar aktivitas utama perusahaan, yang sering disebut 

pendapatan lain-lain. Adapun contohnya seperti pendapatan bunga bank, 

pendapatan sewa, pendapatan yang diperoleh dari penjualan aset tetap 

maupun surat-surat berharga lainnya.  

1.2.3 Pengakuan Pendapatan  

Menurut Concept Statement No. 5 dari FASB (Financial Accounting 

Standard Board), Recognition and Measurement In Financial Statements of 

Business Enterprise “ Pengakuan adalah proses pencatatan atau pencantuman secara 

formal suatu hal ke dalam laporan keuangan dari entitas seperti aktiva, kewajiban, 

pendapatan, pengeluaran atau sejenisnya”. Kieso (2010 : 3) menyatakan  pengakuan 

pendapatan menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat: 

1. Direalisasi atau dapat direalisasi 

Pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atu klaim 

atas kas (piutang). Pendapatan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima 

dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kasa atau klaim atas kas 

dengan jumlah yang diketahui. 

2. Dihasilkan  

Pendapatan dihasilkan (earned) apabila entitas bersangkutan pada 

hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk 

mendapat hak atas manfaat tang dimiliki oleh pendapatan itu. 

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan paragraf 

82, menjelaskan pengertian pengakuan adalah proses pencatatan dan pelaporan 

suatu pos keuangan pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta 

kriteria pengakuan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika ada 

kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan  
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mengukur dari dan atau kedalam perusahaan, dan  pos tersebut mempunyai nilai 

atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi 

sebelum item dapat diakui, yaitu: 

1. Definisi 

Suatu item atau informasi tertentu memerlukan definisi operasional yang jelas 

untuk bisa dimasukan kedalam elemen laporan keuangan yaitu, aktiva, 

kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. 

2. Dapat diukur 

Suatu item tertentu harus dapat diukur dengan atribut yang relevan yang dapat 

diukur secara andal, yakni karakteristik, sifat atau aspek yang dapat 

dikuantifikasikan dan diukur. Contohnya biaya historis, biaya sekarang ini, 

nilai pasar, nilai bersih yang dapat direalisasi. 

3. Relevan 

Informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam 

pengambilan keputusan. 

4. Keandalan  

Informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar dapat diuji 

dan netral. 

Belkoui dalam Mulia (2007: 16) menyatakan bahwa “ada dua metode 

pengakuan pendapatan dalam periode akuntansi, yaitu” :  

1. Dasar kas (Cash Basis) 

Cash Basis atau dasar tunai adalah apabila pendapatan dan beban hanya 

diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Ini berarti 

dengan penggunaan dasar tunai atau cash basis yang murni (pure basis), 

pendapatan dari penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada 

saat kas diterima.  

Pencatatan pada saat pendapatn dan kas diterima 

Db. Kas      xxx 

  Kr. Penjualan    xxx 

2. Dasar Akrual (Accrual Basis) 

Merupakan arus masuk dari penjualan ketika laba dan arus kas keluar dari 

biaya operasi untuk menghasilkan pendapatan penjualan ketika terjadi, tidak 

ada masalah kapan kas diterima atau dibayar. Pada dasar akrual ini 

pengakuan pendapatan dapat mengimplikasikan bahwa pendapatan 

sebaiknya dilaporkan selama produksi, pada akhir produksi, pada saat 

penjualan produk atau pada saat penagihan penjualan. Pendapatan diakui 

pada periode terjadinya transaksi pendapatan. Jadi dalam transaksi penjualan 

atau penyerahan barang dan jasa yang dilakukan walaupun kas belum 
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diterima, maka transaksi tersebut sudah dicatat dan diakui sebagai 

pendapatan perusahaan. 

a. Pencatatan pada saat pengakuan pendapatan 

Db. Piutang     xxx 

  Kr. Penjualan    xxx 

b. Pencatatan pada saat kas diterima 

Db. Kas     xxx 

  Kr. Piutang    xxx 

1.2.3.1 Metode Pengakuan Pendapatan 

1. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan 

Pengakuan pendapatan pada saat penjualan didasarkan pada harga jual 

dapat ditentukan dengan pasti dan yang kedua berpindahnya produk 

yang dijual oleh perusahaan ke pelanggan. 

2. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan 

Mayoritas pengakuan pendapatan pada saat penjualan digunakan karena 

sebagaian besar ketidakpastian mengenai proses menghasilkan laba dan 

harga pertukaran sudah diketahui. Akan tetapi, dalam situasi tertentu 

pendapatan dapat diakui sebelum penyelesaian dan penyerahan. Hal itu 

terjadi karena penjual dapat menagih pembeli dalam selang waktu 

tertentu 

3. Pengakuan pendapatan setelah penyerahan 

Dalam beberapa kasus, hasil penagihan atas harga jual tidak dapat 

dipastikan secara layak sehingga pengakuan pendapatan akan 

ditangguhkan. 

4. Pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus 

a. Waralaba 

Perusahaan waralaba memperoleh pendapatan dari sumber-sumber 

berikut, yaitu:Dari penjualan waralaba awal dan aktiva jasa terkait 

dan dari iuran berkesinambungan yang didasarkan pada 

pengoperasian waralaba. Franchisor adalah pihak yang memberikan 

hak bisnis dalam waralaba, dan franchisee adalah pihak yang 

mengoperasikan bisnis waralaba. 

b. Konsinyasi 

Dalam perjanjian konsinyasi, consignor mengirim barang dagang 

kepada consignee yang bertindak sebagai agen yang menerima 

barang dagang dan setuju untuk menjual dan menjaga barang 

tersebut. Kas yang diterima dari pelanggan dikirim kepada consignor 

setelah dikurangi komisi penjualan dan semua beban yang dapat 

dikenakan. Pendapatan hanya diakui setelah consignor menerima 

pemberitahuan penjualan dan pengiriman kas dari consignee. 
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1.2.4 Pengukuran dan Pengungkapan  Pendapatan 

Pengukuran pendapatan telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang tercantum sebagai 

berikut: 

1. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat 

diterima (PSAK 23:2015:paragraf 09). 

2. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh 

persetujuan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. 

Jumlah tersbut diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat 

diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume yang 

diperoleh oleh entitas (PSAK 23:2015: paragraf 10). 

3. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah 

pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai 

wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang 

diterima atau dapat diterima.  

4. Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan 

nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi 

yang menghasilkan pendapatan.  

Pendapatan yang diperoleh satu periode harus disajikan dalam laporan laba 

rugi untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan selama periode tersebut. 

Laporan laba rugi merupakan Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang 

sistematis tentang penghasilan dan beban perusahaan selama periode tertentu.  

Laporan laba rugi sangat berguna bagi investor sebagai dasar dalam  pengambilan 

keputusan investasi, bagi kreditur sebagai dasar pertimbangan pemberian 

kredit.Bagi pihak intern perusahaan, laporan laba rugi akan digunakan sebagai 

pengukur tingkat prestasi kerja. Sehingga apabila terjadi penyimpangan dari yang 

diharapkan dapat dilakukan perbaikan. Dalam hal pendapatan, pengungkapan 

pendapatan haruslah tepat karena pengungkapan pendapatan dapat mempengaruhi 

laporan keuangan yang dihasilkan manajemen, dimana nantinya laporan keuangan 

tersebut dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi di masa yang 

akan datang. PSAK No. 23 (2015:paragraf 35) menegaskan bahwa entitas harus 

mengungkapkan  hal-hal sebagai berikut: 

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan 

termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat 

penyelesainnya. 

2. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selam 

periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari: 

a. Penjualan barang 

b. Penjualan jasa 

c. Bunga 

d. Dividen 

e. Royalti 

3. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang 

tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. 
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1.3 Tujuan  

Dengan menyelesaikan Tugas Akhir diharapkan dapat mencapai beberapa 

tujuan, yakni sebagai berikut: 

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III- Akutansi, 

Universitas Airlangga. 

2. Menerapkan kemampuan berupa ilmu (hard skills) dan praktek (soft skills) 

yang diperoleh selama masa kuliah dengan yang terjadi pada dunia kerja 

secara langsung. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengakuan pendapatan atas penjualan. 

1.4 Manfaat  

Dengan terlaksananya kegiatan Tugas Akhir diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada banyak pihak yang terkait, yakni: 

1. Bagi mahasiswa pelaksana Tugas Akhir: 

a. Dapat memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir (TA) sebagai 

syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas 

Airlangga. 

b. Sebagai penerapan disiplin ilmu akuntansi yang diperoleh selama 

kuliah dalam menghadapi permasalahan di perusahaan. 

c. Memperoleh pengalaman kerja dan wawasan mengenai teori 

dengan penerapannya. 

2. Bagi jurusan D-III Akuntansi Universitas Airlangga: 

a. Sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran yang efektif bagi 

mahasiswa sebelum lulus dan terjun pada dunia kerja nyata. 

b. Sarana mengenalkan kualitas mahasiswa Universitas Airlangga 

kepada perusahaan. 

c. Menjalin hubungan dan sinergi positif antara Universitas Airlangga 

sebagai universitas penyedia sumber daya manusia ahli (tenaga 

kerja) kepada perusahaan-perusahaan ( pengguna tenaga kerja). 

3. Bagi Bank Rakyat Indonesia: 

a. Membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 

khususnya untuk mahasiswa karena perusahaan telah memberikan 

pengalaman kerja. 

b. Sebagai sarana media untuk meningkatkan kerjasama PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Universitas Airlangga. 

4. Bagi pembaca: 

a. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tentang mekanisme  

b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang diharapkan dapat 

dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang 

akan datan 


