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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang 

Target setiap perusahaan untuk memperoleh pendapatan, sehingga 

perusahaan berusaha untuk mencapai laba yang maksimal. Perusahaan umumnya 

mengakui pendapatan yang berasal dari manfaat ekonomi yang diterima atau dapat 

diterima oleh entitas itu sendiri. Permasalahan dalam akuntansi pendapatan adalah 

pada saat pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan, pengungkapan 

pendapatan. Tugas seorang akuntan memegang peranan penting dalam ekonomi, 

salah satunya adalah dalam pengambilan keputusan keuangan. Akuntan harus 

mengetahui informasi-informasi keuangan yang nantinya digunakan untuk 

pengambilan keputusan yang berguna baik untuk akuntan itu sendiri maupun 

berguna untuk pemakai jasa akuntansi. 

Adanya perbedaan bidang usaha di dunia perekonomian, maka 

menimbulkan perlakuan terhadap pengakuan pendapatan yang berbeda pula. 

Perbedaan pengakuan pendapatan berpengaruh terhadap besarnya jumlah 

pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Oleh karena itu, 

pemilihan terhadap kebijakan akuntansi yang tepat sangat diperlukan terhadap 

perlakuan pendapatan, maka perlu diperhatikan dengan karakteristik dan jenis 

usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. 

Pemberitahuan tepat akan membantu pengambilan keputusan yang baik 

untuk pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan, Informasi 
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keuangan yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan dapat dilihat melalui 

laporan keuangan yang dibuat oleh bidang akuntansi.  

Pada umumnya laporan keuangan digunakan oleh pemakai laporan 

keuangan untuk menganalisis kinerja perusahaan yang nantinya akan digunakan 

untuk pengambilan keputusan perusahaan di masa mendatang. Tidak hanya itu, 

laporan keuangan juga berguna untuk mengevaluasi kinerja-kinerja perusahaan di 

masa lalu sebagai review perusahaan saat akan melangkah ke jenjang yang lebih 

lanjut, Laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari : 

1. Laporan Laba Rugi 

2. Laporan Posisi Keuangan, 

3. Laporan Perubahan Modal 

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur hasil kinerja perusahaan 

selama periode tertentu. Laporan laba rugi memegang peranan penting karena di 

dalam laporan laba rugi tersebut terdapat pendapatan yang merupakan hasil yang 

diperoleh oleh perusahaan serta biaya-biaya yang sudah dikeluarkan yang 

kemudian dapat digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan yang merupakan tujuan dari sebuah perusahaan. 

Keberhasilan suatu perusahaan secara sederhana dapat dilihat dari tingkat 

pendapatan yang tinggi dalam suatu periode dibandingkan dengan periode 

sebelumnya dan dari tujuan utama dari setiap perusahaan adalah menghasilkan laba 
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secara maksimal. Sumber utama pendapatan perusahaan dagang berasal dari barang 

yang dijual oleh perusahaan untuk diperdagangkan. Pendapatan adalah jumlah uang 

yang diterima oleh suatu perusahaan dari suatu aktivitas yang dilakukannya, 

kebanyakan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan barang atau penjualan jasa 

kepada konsumen. 

Permasalahan yang biasanya muncul dalam akuntansi pendapatan yaitu 

pada saat pengakuan pendapatan. Perusahaan harus menentukan metode pengakuan 

pendapatan yang digunakan. Terdapat dua metode pengakuan pendapatan yaitu 

berdasarkan akrual basis dan berdasarkan cash basis. jika perusahaan dapat 

menentukan metode pengakuan yang tepat maka informasi mengenai pendapatan 

perusahaan akan tepat dan efektif, sehingga laba yang diperoleh dapat sesuai 

dengan yang diinginkan. Tidak hanya mengenai permasalahan pengakuan saja, 

tetapi juga mengenai pengungkapan pendapatan. Perusahaan dapat menentukan 

strategi-strategi perusahaan yang nantinya dapat meningkatkan laba perusahaan. 

Pengukuran yang baik didasarkan pada nilai wajar sesuai dengan standar yang 

berlaku. Begitu pula masalah pengungkapan yang benar disajikan dalam laporan 

laba rugi perusahaan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sebagai perusahaan 

penjualan barang Spare Part telah mengakui, mengukur, mendefinisikan, 

mengungkapkan pendapatan sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku. Penelitian ini 

akan dilakukan pada PT Chandra Andalan Nusantara yang bergerak pada penjualan 

Spare Part Mobil. memilih penelitian di perusahaan ini karena merupakan 

perusahaan yang belum go public sehingga memungkinkan untuk kewajaran 
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laporan keuangannya pada praktik akuntansi penjualan barang PT Chandra Andalan 

Nusantara dalam penerapan pengakuan pendapatan dan pengukuran dalam laporan 

laba rugi dimana penerapan pengakuan pendapatan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Jika biaya-biaya yang dikeluarkan lebih 

kecil daripada pendapatan yang didapat, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut 

dapat memperoleh laba. Namun apabila pendapatan yang dihasilkan lebih kecil dari 

biaya yang telah dikeluarkan, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian.  

Kesimpulannya adalah apabila pendapatan yang diakui tidak sama dengan 

yang bukti fisik yang seharusnya, maka pendapatan yang diukur bisa keliru yang 

mengakibatkan informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi tidak akurat 

sehingga menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang 

berwenang atau pemakai laporan keuangan dalam perusahaan sehingga penting 

sekali dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan, perusahaan menggunakan 

suatu standar sebagian acuan seperti di Indonesia ada Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK). Penggunaan standar akuntansi keuangan sangat penting agar laporan 

keuangannya yang dihasilkan perusahaan dapat dipahami, relevan, andal dan 

menggambarakan keadaan perusahaan sebenarnya sehingga keputusan yang 

diambil oleh para penggunanya menjadi benar. Namun penerapan akuntansi dalam 

hal pengakuan dan pengukuran pendapatan tersebut belum sesuai secara 

keseluruhan dengan standar akuntansi keuangan yang melibatkan jumlah laba yang 

disajikan tidak menunjukann jumlah laba yang seharusnya. Berdasarkan keterangan 

tersebut, Penulis merasa tertarik memilih judul “Analisis Pengakuan Pendapatan 

Pada PT Chandra Andalan Nusantara”. 
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1.2      Tujuan Studi Lapang 

Studi Lapang ini bertujuan untuk mendapatkan bukti nyata untuk 

menganalisis pengakuan pendapatan pada PT Chandra Andalan Nusantara, sudah 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

1.3      Manfaat Studi Lapang 

Studi Lapang ini diharapkan sebagai tambahan pengetahuan serta wawasan 

bagi penulis dibidang penjualan Spare Part Mobil mengenai pengakuan pendapatan 

pada suatu perusahaan 

1.4      Ruang Lingkup Studi Lapang 

Ruang lingkup yang dibahas dalam Studi Lapang ini yaitu menjelaskan 

pengakuan pendapatan pada perusahaan PT Chandra Andalan Nusantara dan 

penyajian wajar dari laporan keuangan yang menerapkan pada SAK ETAP beserta 

pengertian laporan keuangan yang lengkap. penulis mengambil contoh kegiatan 

observasi Surabaya di PT Chandra Andalan Nusantara yang berada di jalan 

Kedungdoro wilayah pusat kota pada penjualan barang Spare Part Mobil yang 

terkemuka dan terpercaya kualitasnya. 

1.5      Metode Pengumpulan Data 

Adapun beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu : 

a. Observasi 
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Yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati 

langsung pada saat melakukan penelitian untuk mendapatkan data 

perusahaan. 

b. Wawancara 

Dengan mewawancarai kepala pimpinan khususnya bagian accounting 

secara langsung. 

c. Dokumentasi 

Yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa dokumen-

dokumen. Data-data ini dikumpulkan penulis dengan cara mencatat, 

melihat dan menyalin yang akan di perjelaskan dan diuraikan dalam 

bentuk laporan tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 


