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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengakuan pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam 

penentuan laba yang akan diperoleh oleh perusahaan, dan disajikan dalam bentuk 

laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai informasi baik pihak ekstern 

maupun intern. Pengakuan pendapatan itu dapat dilakukan pada saat timbulnya 

transaksi akibat terjadinya penjualan atau pada saat penerimaan kas. Suatu 

perusahaan akan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi 

lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya bila tercapai peningkatan laba yang 

optimal. Perusahaan dagang maupun manufaktur, pendapatan diperoleh dari 

penjualan barang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sedangkan 

pada perusahaan jasa, pendapatan diperoleh dari pemberian jasa atau pelayanan 

kepada konsumen. Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dari laporan 

laba rugi. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula keuntungan yang 

diharapkan. Perusahaan jasa juga mengharapkan semakin meningkatnya 

pendapatan mereka, untuk itulah perusahaan perlu setiap bulannya menyusun 

laporan pendapatan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 

23. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 sangat dibutuhkan 

perusahaan karena berisi tentang pengakuan, pengukuran dan penyajian 

pendapatan jasa. PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering di Medan merupakan 

salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultansi pengawasan dan 
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perencanaan proyek jalan dan jembatan, arsitektur, air bersih, dan teknik 

lingkungan. Perusahaan ini memerlukan pengakuan pendapatan seperti 

perusahaan lainya, untuk menilai pengakuan pendapatan pada perusahaan ini, 

apakah sudah berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 

tentang dasar pengaturan pengakuan pendapatan, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengakuan Pendapatan pada PT. 

Pemetar Argeo Consultant  Engineering di Medan ditinjau dari Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No. 23”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan disini adalah untuk 

mengetahui apakah pengakuan pendapatan pada PT. Pemetar Argeo Consultant 

Engineering di Medan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK No. 23)?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah : Untuk dapat 

mengetahui apakah pengakuan pendapatan pada PT. Pemetar Argeo Consultant 

Engineering di Medan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 23 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, dapat berguna untuk menambah wawasan dalam 

perbandingan teori dengan praktek yang ada 
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2. Bagi perusahaan, dapat menjadi bahan masukan dalam usaha perbaikan 

dan penyempurnaan untuk masa yang akan datang khususnya dalam 

menentukan pengakuan pendapatan 

3. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian 

dimasa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan gambaran 

umum kepada pembaca mengenai pengakuan pendapatan jasa 

konsultansi. 
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