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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pengakuan, pengukuran serta pelaporan 

pendapatan yang diterapkan PT Putra Rinjani III Kertosono sudah sesuai dengan  PSAK No 23.  

Teknik penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. 

Metode pengumpulan data dengan survei pendahuluan (observasi), dokumentasi dan wawancara. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan membandingkan metode pengakuan, 

pengukuran serta pelaporan pendapatan yang diterapkan PT Putra Rinjani III Kertosono dengan PSAK 

No 23.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) 

pengakuan pendapatan yang diterapkan sudah sesuai hal ini dapat dilihat dari kriteria pengakuan pada 

PSAK No 23. (2) pengukuran pendapatan yang diterapkan sudah sesuai dengan PSAK No 23 hal ini 

dapat dilihat dari nilai imbalan telah disepakati, potongan harga yang diberikan diukur dengan 

menggunakan satuan nilai mata uang rupiah (3) pelaporan pendapatan pada penjualan tunai belum 

sesuai dengan kebijakan akuntansi.  

Saran yang dapat diberikan adalah: (1) pada saat pengakuan pendapatan sebaiknya lebih 

ditingkatkan lagi ketelitiannya sehingga dapat menghindari resiko kesalahan pencatatan. (2) pada saat 

pengukuran pendapatan sebaiknya lebih jelas dan transparan dalam pencatatan besarnya nominal atau 

jumlah rupiah yang akan diterima dari transaksi yang dilakukan. 

 

Kata Kunci: PSAK No 23, pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan, pelaporan pendapatan 
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I. LATAR BELAKANG 

Setiap perusahaan yang 

didirikan pada umumnya memiliki 

dua sifat yaitu untuk menghasilkan 

laba (profit) yang maksimum dan 

yang bersifat non profit yang tujuan 

utamanya memberikan pelayanan 

melalui jasa yang diberikan. 

Banyaknya perusahaan sekarang ini 

tentu memerlukan laporan keuangan 

baik untuk kepentingan internal 

maupun eksternal perusahaan. 

Salah satu penyusun terpenting 

dari komponen-komponen laba 

adalah pendapatan. Permasalahan 

penting dalam akuntansi pendapatan 

yaitu pada saat pengakuan, 

pengukuran dan pelaporan 

pendapatan. Apabila ketiga 

komponen tersebut mengalami 

kesalahan akan mengakibatkan 

penyajian laporan laba rugi menjadi 

tidak tepat maka dari itu perlu 

perlakukan khusus untuk ketiga 

elemen akuntansi pendapatan 

tersebut. 

Dengan adanya permasalahan 

mengenai akuntansi pendapatan 

tersebut bagi peurusahaan, perlu 

adanya suatu standar yang 

mengaturnya yaitu menggunakan 

Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No 23.  

PT Putra Rinjani III Kertosono 

merupakan jenis perusahaan dagang 

yang bergerak dalam penjualan 

sepeda motor yang berlokasi di Jl. 

PB Sudirman No 18B Kertosono-

Nganjuk. Sumber pendapatan PT 

Putra Rinjani III Kertosono tidak 

hanya berasal dari penjualan sepeda 

motor saja namun ada sumber 

pendapatan lainnya sehingga 

pendapatan ini dikelompokkan 

menjadi dua yaitu pendapatan 

operasional dan pendapatan non 

operasional dengan adanya sumber 

pendapatan lain ini yang menjadi 

permasalahan pada penelitian ini 

karena jika terjadi kesalahan maka 

akan berpengaruh kepada laporan 

keuangan perusahaan, apakah 

penerapan akuntansi pendapatan 

yang dilakukan sudah sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku atau 

belum. 

Berdasarkan latar belakang 

diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Pengakuan, Pengukuran 

dan Pelaporan Pendapatan 

Berdasarkan PSAK No 23 pada 

PT Putra Rinjani III Kertosono” 

 

 

  



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

APRILIA DWI CAHYANI | 14.1.01.04.0098 
FKIP – Pendidikan Ekonomi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

II. METODE 

A. Pendekatan dan Teknik 

Penelitian 

Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini 

pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara 

triangulasi. 

Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah Deskriptif Kualitatif. 

Penelitian Deskriptif  adalah  

penelitian yang digunakan  

untuk mengetahui keadaan yang 

diteliti dan hasilnya dipaparkan 

dalam bentuk laporan penelitian. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di 

dalam penelitian kualitatif adalah 

peneliti bertindak sebagai 

instrumen penelitian sekaligus 

pengumpul data. 

C. Tahapan Penelitian  

Tahapan penelitian yang 

dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi tiga tahap yaitu: 

1. Tahap Persiapan meliputi  

a. Penyusunan rancangan 

penelitian  

b. Memilih lokasi penelitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Melihat keadaan  

e. Memilih dan 

memanfaatkan informan 

f. Menyiapkan instrumen 

penelitian 

2. Lapangan 

a. Memahami dan 

memasuki lapangan 

b. Aktif dalam kegiatan 

3. Pengolahan data 

a. Analisis data 

b. Mengambil kesimpulan 

dan verifikasi 

c. Narasi hasil analisis 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini berlokasi di 

Jl. PB. Sudirman no.18B 

Kertosono –Nganjuk. 

Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan November 2017 sampai 

April 2018 

E. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini 

terdiri dari data primer dan data 

sekunder. 

1. Data primer adalah  data  

yang  diperoleh  dari  
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pengamatan  serta wawancara 

langsung dengan sumber 

yang berhubungan dengan 

objek yang  diteliti. 

2. Data  sekunder  adalah  data  

yang  diperoleh  dari  

dokumentasi.  

F. Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur pengumpulan 

data yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian ini adalah: 

1. Survei Pendahuluan  

2. Survei Lapangan 

a) Teknik Dokumentasi  

Dalam penelitian ini 

yaitu mengumpulkan 

data dan melakukan 

penelitian terhadap 

dokumen-dokumen dan 

laporan-laporan 

perusahaan yang 

berkaitan dengan 

penelitian.  

b) Teknik Wawancara 

Wawancara adalah 

sebuah dialog yang 

dilakukan oleh 

pewawancara untuk 

memperoleh informasi 

dari terwawancara. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Pengakuan Pendapatan 

dengan cara membandingkan 

pengakuan  pendapatan  yang  

diterapkan  oleh PT Putra 

Rinjani III Kertosono dengan  

PSAK No 23. 

2. Pengukuran Pendapatan 

dengan cara membandingkan 

pengukuran pendapatan PT 

Putra Rinjani III Kertosono 

dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No 23. 

3. Pelaporan pendapatan dengan 

cara melihat metode apa yang 

dipakai serta membandingkan 

pelaporan pendapatan PT 

Putra Rinjani III Kertosono 

dengan kebijakan akuntansi.  

H. Pengecekan Keabsahan 

Temuan 

Menetapkan keabsahan data 

diperlukan teknik pemeriksaan 

yang didasarkan  atas sejumlah 

kriteria tertentu. Dalam 

penelitian ini menggabungkan 

sumber data yang berasal dari 

wawancara dan dokumentasi. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Pengakuan pendapatan 

pada PT Putra Rinjani III 

Kertosono 

Pengakuan pendapatan 

ini terjadi pada saat PT Putra 
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Rinjani III Kertosono menjual 

barangnya kepada pembeli 

hal ini dilihat dari adanya 

perpindahan hak kepemilikan 

atas barang tersebut. 

Perusahaan sudah tidak 

menanggung resiko atas 

barang tersebut karena barang 

tersebut sudah menjadi hak 

milik pembeli hal ini disertai 

dengan bukti transaksi yang 

objektif dan andal.  

Dalam melakukan 

kegiatan operasionalnya, 

perusahaan melakukan 

penjualan dengan sistem 

penjualan tunai dan kredit. 

Pada saat penjualan tunai 

maupun kredit ini terjadi 

adanya kesepakatan antara 

perusahaan dan pembeli. 

Pendapatan pada penjualan 

barang secara tunai maupun 

kredit ini diakui pada saat 

terjadinya transaksi. 

Penjualan barang yang 

dilakukan secara kredit, besar 

kemungkinan manfaat 

ekonomi yang berhubungan 

dengan transaksi tersebut 

akan mengalir ke perusahaan 

2. Pengukuran Pendapatan 

pada PT Putra Rinjani III 

Kertosono 

Pengukuran pendapatan 

pada PT Putra Rinjani III 

Kertosono melihat nilai tukar 

atau hasil yang didapat dari 

penjualan barang yang telah 

dilakukan. Nilai tukar 

tersebut diukur dalam satuan 

moneter yaitu rupiah bukan 

dalam satuan mata uang 

asing. PT Putra Rinjani III 

Kertosono menerapkan 

bahwa nilai tukar saat 

penjualan barang terjadi 

adalah ukuran yang akan 

diterima nantinya.  

PT Putra Rinjani III 

Kertosono dapat membuat 

estimasi yang andal terhadap 

pendapatan yang akan 

diterima setelah perusahaan 

mencapai persetujuan dengan 

pihak lain dalam hal berikut: 

a. Imbalan yang harus 

dipertukarkan 

b. Cara dan syarat 

pembayaran serta 

penyelesaiannya. 

Pengukuran pendapatan 

dilakukan berdasarkan jumlah 

uang yang diterima dikurangi 
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diskon atau pendapatan 

diukur dengan nilai wajar 

imbalan yang diterima atau 

yang akan diterima 

perusahaan. Pada saat 

penjualan tunai dilakukan, 

nilai wajar diterima sebesar 

kas yang akan diakui 

perusahaan dan dengan 

adanya diskon yang diberikan 

ini dianggap piutang oleh 

perusahaan. Jumlah 

pendapatan yang timbul dari 

suatu transaksi biasanya 

ditentukan oleh persetujuan 

kedua belah pihak yaitu 

perusahaan dengan pembeli 

atau pemakai aktiva.  

3. Pelaporan Pendapatan 

pada PT Putra Rinjani III 

Kertosono 

Pada PT Putra Rinjani III 

Kertosono yang merupakan 

perusahaan dangang ini 

menggunakan metode 

accrual basis dimana 

pendapatan dipisahkan antara 

pendapatan yang berasal dari 

penjualan barang yang 

merupakan kegiatan utama 

perusahaan dengan 

pendapatan lain-lain yang 

berasal dari pendapatan servis 

dan pendapatan bunga.  

Pelaporan pendapatan 

yang berdasarkan metode 

accrual basis ini 

menyediakan  informasi  

yang  lebih  andal  dan 

terpercaya  tentang  seberapa  

besar  suatu  perusahaan  

mengeluarkan uang  atau  

menerima  uang  dalam  

setiap  bulannya. Pada 

penggunaan dasar accrual 

basis, pancatatan transaksi 

saat diakuinya pendapatan 

yang ditandai dengan 

perpindahan kepemilikan. 

Pada penjualan kredit dicatat 

dengan piutang bertambah 

dan penjualan berkurang 

sedangkan pada saat kas 

diterima dicatat dengan kas 

bertambah dan piutang 

berkurang sedangakan pada 

penjualan tunai dicatat 

dengan kas bertambah dan 

piutang berkurang hal ini 

tidak sesuai dengan kebijakan 

akuntansi. Pada penjualan 

tunai seharusnya dicatat 

dengan kas bertambah dan 

penjualan berkurang. 
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Penyajian untuk 

pendapatan yang demikian 

dalam perhitungan laba rugi 

ditempatkan pada bagian atau 

kelompok tersendiri yang 

terletak pada pendapatan dan 

laba diluar usaha atau 

pendapatan lain-lain.  

4. Metode Pengakuan, 

Pengukuran dan Pelaporan 

Pendapatan pada PT Putra 

Rinjani III Kertosono 

Melihat hasil penelitian 

yang sudah dilakukan, 

pengakuan pendapatan pada 

PT Putra Rinjani III 

Kertosono telah memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan 

yang berhubungan dengan 

kapan pendapatan diakui oleh 

perusahaan, pengukuran 

pendapatan pada PT Putra 

Rinjani III Kertosono telah 

memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan yang berhubungan 

dengan berapa besarnya 

pendapatan yang harus diakui 

perusahaan, sedangkan untuk 

pelaporan pendapatan belum 

sesuai dengan kebijakan 

akuntansi yang berlaku. 

B. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah diuraikan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengakuan pendapatan dalam 

prakteknya telah sesuai 

dengan PSAK No 23 dimana 

penjualan barang dapat 

diestimasi dengan andal, 

perusahaan telah 

memindahkan manfaat 

kepemilikan barang kepada 

pembeli, manfaat ekonomi 

yang dihubungkan dengan 

transaksi akan mengalir ke 

perusahaan. 

2. Pengukuran pendapatan diukur 

dengan nilai imbalan wajar atau 

sesuai dengan harga yang telah 

disepakati, potongan harga yang 

diberikan kepada pembeli atas 

penjualan tunai ini juga diukur 

dengan menggunakan satuan 

nilai mata uang rupiah. Hal ini 

telah sesuai dengan PSAK No 

23  

3. Pelaporan pendapatan pada PT 

Putra Rinjani III Kertosono ini 

menggunakan  metode accrual 

basis, pancatatan transaksi saat 

diakuinya pendapatan yang 

ditandai dengan perpindahan 

kepemilikan dicatat dengan 

piutang bertambah dan 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

APRILIA DWI CAHYANI | 14.1.01.04.0098 
FKIP – Pendidikan Ekonomi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 9|| 

 
 

penjualan berkurang sedangkan 

pada saat kas diterima dicatat 

dengan kas bertambah dan 

piutang berkurang untuk 

penjualan secara kredit hal ini 

telah sesuai dengan kebijakan 

akuntansi namun untuk 

penjualan tunai dicatat dengan 

kas bertambah dan piutang 

berkurang hal ini tidak sesuai 

dengan kebijakan akuntansi.  

4. Metode pengakuan, pengukuran 

yang diterapkan PT Putra 

Rinjani III Kertosono sudah 

sesuai dengan PSAK  No. 23 

sedangkan untuk pelaporan 

pendapatan atas penjualan tunai 

belum sesuai kebijakan 

akuntansi yang berlaku. 
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