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ABSTRAK  

Penelitian ini dilatar belakangi oleh laporan keuangan yang dilaporkan harus secara wajar yang 

bisa memberikan posisi keuangan dari banyak kejadian yang menyebabkan naiknya nilai asset, 

sehingga mengakibatkan pendapatan dan biaya menjadi sasaran yang paling mudah untuk disalah 

gunakan  dalam konsep pendapatan harus menentukan saat pengakuan pendapatan dan biaya. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana CV. Jawa Dwipa menerapkan metode 

pengakuan pendapatan dan biaya? (2) Bagaimana laporan keuangan pada CV Jawa Dwipa 

Tulungagung? (3) Bagaimana penyajian kewajaran laporan keuangan pada CV Jawa Dwipa di 

Tulungagung?.  

 

 Variabel dalam penelitian ini adalah metode pengakuan pendapatan dan biaya yang bertindak 

sebagai variabel independen dan kewajaran laporan keuangan sebagai variabel dependen. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu suatu proses pemecahan masalah yang 

dilakukan dengan cara menganalisa data yang berbentuk angka-angka. 

 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pengakuan pendapatan diakui atas dasar peristiwa 

ekonominya yaitu saat penjualan barang dan pendapatannya diperoleh dari penjualan barang. 

Pengakuan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi saat pemakaian barang atau jasa yang secara 

langsung atau tidak langsung yang dihubungkan dengan proses produksi dan penjualan produk. 

Implikasi dalam penelitian ini CV. Jawa Dwipa harus tetap mempertahankan kelayakan 

laporan keuangannya sehingga perlu memiliki pengetahauan yang lebih lagi sehingga pada tahun 

berikutnya dapat menyesuaiakan dengan perusahaan lain menyajikan laporan keuangan yang sesuai 

prinsip standar akuntansi keuangan dan sesuai aturan-aturan yang ada dalam PSAK

 

Kata kunci :  metode pengakuan pendapatan dan biaya, laporan keuangan. 
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I. LATAR BELAKANG 

Didalam bisnis terdapat adanya 

persaingan ekonomi yang 

mendorong perusahaan untuk 

mempertahankan kelangsungan 

usahanya, maka perusahaan harus 

mampu meningkatkan profitabilitas 

dan kinerja perusahaan. Setiap 

pemasukan maupun pengeluaran 

perusahaan selalu dicatat didalam 

laporan keuangan perusahaan agar 

tidak terjadi kesalahan pencatatan 

dalam laporan keuangan perusahaan 

sehingga laporan keuangan dikatakan 

wajar yang disajikan dan disusun 

sesuai Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 23 , 2007. 

Pada umumnya suatu 

perusahaan didirikan dengan tujuan 

untuk memperoleh laba yang 

optimum. Laba merupakan faktor 

penunjang kelangsungan hidup 

perusahaan, dimana setiap aktivitas 

perusahaan yang berupa transaksi 

dalam rangka menghasilkan laba 

dicatat, diklasifikasikan, dan 

disajikan dalam laporan keuangan.  

Laporan keuangan digunakan 

untuk mengukur hasil operasi suatu 

perusahaan pada suatu periode 

tertentu. Laporan keuangan 

merupakan bagian dari pelaporan 

keuangan yang didalamnya terdiri 

dari beberapa elemen yaitu neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan. 

Pada umumnya setiap 

perusahaan, baik perusahaan besar 

maupun kecil pasti mempunyai catatan 

atas laporan keuangan dimana laporan 

keuangan tersebut diharuskan untuk 

dilaporkan secara wajar yang bisa 

memberikan gambaran posisi 

keuangan perusahaan. Jika perusahaan 

tidak bisa melaporkan posisi laporan 

keuangan yang wajar, maka 

perusahaan tersebut harus mampu 

memperbaiki kesalahan-kesalahan 

pencatatan posisi keuangannya.  

Penyusunan laporan keuangan 

tidak terlepas dari pemilihan metode, 

tekhnik serta kebijakan-kebijakan 

akuntansi. Pemilihan metode maupun 

tekhnik dalam akuntansi dapat 

berpengaruh terhadap pengakuan 

pendapatan dan beban. Pendapatan 

adalah peningkatan manfaat ekonomi 

selama satu periode akuntansi tertentu 

dalam bentuk pemasukan atau 

penambahan aktiva dan penurunan 

kewajiban yang mengakibatkan 

kenaikan ekuitas atau modal yang 
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bukan berasal dari penanaman modal. 

Sedangkan beban adalah arus yang 

menggambarkan perubahan yang 

timbul akibat aktivitas perusahaan 

yang biasanya terbentuk pada arus kas 

atau berkurangnya aset seperti kas dan 

setara kas, persediaan serta aset tetap 

(gedung, kendaraan, dan tanah).  

Pendapatan dan beban salah satu 

modal kerja yang paling likuiditas 

karena kejadian yang menyebabkan 

naiknya nilai asset mengakibatkan 

pendapatan  menjadi sasaran yang 

paling mudah untuk disalah gunakan. 

Dalam konsep pendapatan, 

permasalahan utamanya yaitu 

bagaimana menentukan saat pengakuan 

pendapatan, jika penerapan pendapatan 

sesuai transaksi dan sesuai PSAK No.23 

maka pendapatan yang diterapkan 

dikatakan wajar ( I Made ,1999). Dalam 

beban sesuai transaksi PSAK No.34 

sebagai dasar penilaian kewajaran. 

Menurut Mulyadi (2008:205) 

ada beberapa metode pengakuan 

pendapatan yang diterapkan dalam 

perusahaan yaitu accrual basis dan 

cash basis. Metode accrual basis yaitu 

pendapatan diakui pada saat diperoleh 

atau pada saat pertukaran terjadi. 

Sedangkan metode cash basis yaitu 

pendapatan dari suatu transaksi diakui 

saat pembayaran dilakukan secara 

tunai.  

Penelitian ini akan dilakukan 

pada CV JAWA DWIPA di 

Tulungagung yang bergerak dibidang 

produksi. Memilih penelitian di CV 

JAWA DWIPA karena merupakan 

perusahaan yang belum go public 

sehingga memungkinkan untuk 

dianalisis kewajaran laporan 

keuangannya. 

CV JAWA DWIPA merupakan 

perusahaaan bisnis yang mencari 

keuntungan maka perusahaan 

manufaktur ini memilki pertimbangan 

biaya yang didasarkan pada 

pencapaian keuntungan yang 

optimum, diperlukan suatu perlakuan 

akuntansi yang tepat atas pengakuan 

pendapatan agar menyajikan suatu 

laporan keuangan yang wajar sesuai 

standar akuntansi yang diterima 

umum. Dengan adanya berbagai 

pertimbangan-pertimbangan khusus 

perusahaan ini dapat lebih maju dan 

mampu bersaing dengan perusahaan 

lain yang ada disekitarnya. 

Berdasarkan pernyataan diatas 

maka penulis akan meneliti tentang 

penerapan metode pengakuan 

pendapatan dan beban , dengan 

demikian penelitian ini berjudul 
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“ANALISIS PENERAPAN METODE 

PENGAKUAN PENDAPATAN DAN 

BEBAN TERHADAP KEWAJARAN 

LAPORAN KEUANGAN PADA CV 

JAWA DWIPA TULUNGAGUNG”.

  

II. METODE PENELITIAN 

A. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah 

suatu konsep yang dapat menjadi 

objek penelitian dan pengamatan 

dalam suatu penelitian yang 

berdasarkan sifat atau sesuatu 

yang dapat didefinisikan, 

diamati, dan diobservasi. 

(Sugiyono,2009:59), variabel 

yang akan di ungkap dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Variabel Bebas (Independent 

Variable) 

variabel bebas adalah 

merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Yang 

menjadi variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah metode 

pengakuan pendapatan 

(X1) dan beban (X2). 

Indikator dari variabel 

pendapatan adalah penjualan, 

harga pokok produksi, harga 

pokok penjualan, dan 

indikator variabel beban 

adalah  beban usaha. 

 

 

2. VariabelTerikat (Dependent 

Variable) 

variabel terikatan adalah 

variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. 

Didalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat 

adalah kewajaran laporan 

keuangan (Y) dan indikator 

dari variabel ini adalah 

laporan laba / rugi dan 

laporan neraca. 

B. Teknik dan Pendekatan 

Penelitian 

1. Teknik Penelitian 

Dalam hal ini metode yang 

akan digunakan adalah 

Metode Ex Post Facto. 

Menurut (Sukmadinata, 

dalam Riduwan 2008:8) 

menyatakan bahwa metode ex 

post facto untuk meneliti 

hubungan sebab akibat yang 

tidak dimanipulasi atau diberi 
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pelaku (direncanakan dan 

dilaksanakan) oleh peneliti, 

selanjutnya dikatakan bahwa 

metode ex post facto 

dilakukan terhadap program, 

kegiatan yang telah terjadi. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Menurut Sugiyono, (2009:14)  

pendekatan kuantitatif 

merupakan pendekatan yang 

data penelitiannya berupa 

angka-angka. Dari pengertian 

tersebut maka peneliti ini 

menggunakan pendekatan 

dengan cara mengolah data 

yang berhubugan dengan 

angka. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi (universe) 

adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. 

”(Sugiyono,2009:115)”. 

Dalam penelitian ini 

populasinya adalah laporan 

keuangan perusahaan yaitu 

laporan pendapatan dan 

beban pada perusahaan jasa 

CV JAWA DWIPA 

Tulungagung tahun 1990-

2015. 

 

2. Sampel 

Menurut Soekidjo 

(2005: 79) “sampel adalah 

sebagian untuk diambil dari 

keseluruhan obyek yang 

diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi.” 

Dalam penelitian ini sampel 

yang digunakan adalah 

laporan pendapatan dan 

beban pada perusahaan jasa 

CV JAWA DWIPA 

Tulungagung tahun 2011-

2014.  

3. Teknik Sampling 

Penentuan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling, 

yang mana menurut Sugiyono 

(2009:120) teknik purposive 

sampling ini berdasarkan 

pertimbangan tertentu yang 

umumnya disesuaikan 

dengan tujuan atau masalah 

penelitian. Dalam hal ini 
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adalah data yang diambil 

merupakan data terbaru dari 

laporan keuangan CV. Jawa 

Dwipa yaitu tahun 2011-

2014. 

D. Instrumen Penelitian 

1. Pengembangan Instrumen 

Menuru Sugiyono (2009:148) 

instrument penelitian adalah  

suatu alat yang diguakan 

untuk mengukur fenomenal 

alam maupun sosial yang 

diamati atau diteliti.  

 

Dalam hal ini instrumen 

penelitian yang digunakan 

adalah dokumentasi dan 

wawancara. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2009: 401) 

“teknik pengumpulan data adalah 

langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah 

mendapatkan data”. 

Namun dalam penelitian ini 

teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu dokumentasi dan 

wawancara. Dalam hal ini 

penelitian mengolah data yang 

terdapat pada perusahaan yang 

diperoleh dari perusahaan itu 

langsung.

F. Teknik Analisis Data 

1. Jenis Analisis 

Teknik analisis data dalam 

penelitian ini untuk membuat 

dokumen dan mencatat 

dokumen yang digunakan 

untuk menganalisis data yang  

ada adalah dengan 

menggunakan teknik analisa 

yaitu: 

1. Formulir 

Merupakan dokumen 

yang digunakan untuk 

mencatat terjadinya setiap 

transaksi. Formulir meliputi 

: 

a) Faktur penjualan 

Digunakan untuk 

mendokumentasikan 

transaksi penjualan. 

b) Bukti kas masuk 

Digunakan sebagai 

dasar pencatatan 

transaksi – transaksi 

yang berhubungan 

dengan penerimaan 

kas/bank termasuk pula 

penerimaan uang muka 

atas penjualan kain. 
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c) Bukti kas keluar 

Digunakan sebagai 

dasar pencatatan segala 

macam transaksi yang 

terjadi pada perusahaan 

yang berhubungan 

dengan pengeluaran 

kas. 

2. Jurnal 

Merupakan catatan 

akuntansi pertama yang 

digunakan untuk 

mengklasifikasikan dan 

meringkas data keuangan. 

3. Buku besar 

Merupakan catatan – 

catatan yang digunakan 

meringkas data keuangan 

yang telah dicatat 

sebelumnya dijurnal. 

4. Buku pembantu 

Merupakan catatan 

yang memuat keterangan 

mengenai piutang kepada 

tiap– tiap debitur dan utang 

perusahaan. 

5.  Laporan keuangan 

Yang merupakan hasil 

akhir dari proses akuntansi 

berupa neraca, laporan laba 

rugi, laporan harga pokok 

penjualan, catatan atas 

laporan keuangan. 

Teknik analisis yang 

digunakan yaitu 

a) Metode presentase 

penyelesaian  

Metode ini, 

pendapatan kontrak 

dihubungkan dengan 

biaya kontrak yang 

terjadi dalam mencapai 

tahap penyelesaian 

tersebut, sehingga 

pendapatan dan laba 

yang dilaporkan dapat 

diatribusikan menurut 

penyelesaian. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Data 

Sebelum menganalisis 

langkah awal yang harus 

dilakukan dalam penelitian 

adalah mengumpulkan data-

data yang diperlukan 

berkaitan dengan pendapatan 

dan beban. Dari data 

pendapatan dan beban 

dilakukan pemisahan oleh 

perusahaan berdasarkan 
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analisis fungsionalnya dalam 

kaitannya dengan penerapan 

perlakuannya.  

a) Kebijakan Akuntansi 

Pada catatan atas 

laporan keuangan CV. 

Jawa Dwipa dalam 

kebijakan akuntansi 

pendapatan dan beban 

bahwa “perusahaan 

mengakui pendapatan 

dan beban berdasarkan 

pada saat terjadinya, 

dengan demikian biaya 

yang dibayar pada 

periode berjalan untuk 

manfaat pada periode 

yang akan datang diakui 

sebagai biaya dibayar 

dimuka sedangkan biaya 

yang bermafaat pada 

periode berjalan namun 

belum dibayar pada 

periode berjalan diakui 

sebagai biaya yang 

masih harus dibayar. 

Transaksi penjualan 

dilakukan dalam mata 

uang rupiah pada saat 

tanggal transaksi.  

Ketika terjadi 

transaksi penjualan 

barang, perusahaan akan 

selalu membuat dokumen 

perjanjian jual beli 

barang dagang. Setelah 

itu pembeli melakukan 

pembayaran baik dalam 

bentuk tunai maupun 

kredit kemudian dicatat 

perusahaan kedalam 

bukti-bukti transaksi atau 

laporan harian kemudian 

dicatat kedalam bukti 

penjualan lalu dicatat ke 

jurnal, buku besar, dan 

buku pembantu, serta 

meringkasnya kedalam 

laporan keuangan.\ 

Pada tanggal 07 

Februari 2014 CV.Jawa 

Dwipa melakukan 

penjualan atas produk 

yang dihasilkan kepada 

Tuan Brian yaitu paving 

dan batako sebesar Rp 

11.000.000,00. Tuan 

Brian melakukan 

pembayaran secara kredit 

pada tanggal 13 Februari 

2014.  Langkah awal 

yang akan dilakukan 
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perusahaan sebagai 

berikut : 

1) Pada tanggal 07 

Februari 2014, 

mencatat pada bukti 

transaksi seperti 

faktur penjualan.  

Dalam CV.Jawa 

Dwipa auditor 

memberikan opini WDP, 

karena disesuaikan 

dengan kondisi 

perusahaan yaitu sebagai 

berikut :  

1) Auditor tidak dapat 

melaksanakan 

prosedur penting 

atau tidak 

memperoleh 

informasi penting 

karena kondisi-

kondisi yang berada 

di luar kekuasaan 

klien maupun 

auditor.  

2) Laporan keuangan 

sesuai dengan 

prinsip akuntansi 

berterima umum 

tetapi prinsip 

akuntansi berterima 

umum yang 

digunakan dalam 

penyusunan laporan 

keuangan tidak 

diterapkan secara 

konsisten. 

 Dari kondisi-

kondisi tersebut 

mengakibatkan 

pemberian Opini “ 

Wajar Dengan 

Pengecualian”,  

berupa Laporan 

Laba Rugi yang 

disajikan laba rugi 

sebelum pajak, 

dimana pajak 

merupakan salah 

satu kebijakan 

manajemen yang 

dibatasi.  

B. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat mengambil topik penelitian 

tentang “ Penerapan Pengakuan 

Pendapatan Dan Biaya Terhadap 

Kewajaran Laporan Keuangan 

Pada CV. Jawa Dwipa 

Tulungagung. Tujuan dari 

penelitian  ini adalah untuk 

mengetahui kebijakan perusahaan 

pada penerapan pendapatan dan 

penerapan biaya yang 
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mempengaruhi kewajaran laporan  

keuangan perusahaan.  

Berdasarkan hasil analisis 

dan pembahasan maka peneliti 

akan menarik kesimpulan yang 

tertkait dengan hasil penelitiannya 

adalah sebagai berikut :  

1. Pada CV. Jawa Dwipa 

penerapan akuntansi secara 

dasar akrual basis dimana 

transaksi dan peristiwa diakui 

pada saat kejadian dimana 

penerapan tersebut sesuai 

Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 1 tentang 

kewajaran penyajian laporan 

keuangan. 

2. Penerapan metode pengakuan 

pendapatan pada CV Jawa 

Dwipa menggunakan metode 

pengakuan pendapatan pada 

saat penjualan dan dimana 

pendapatannya diperoleh dari 

pendapatan penjualan barang 

maka penerapannya tersebut 

sesuai Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No. 23 

tentang Pendapatan, sedangkan 

penerapan pengakuan biaya 

sesuai 
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