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PENDAPATAN

1 Pendapatan
Dalam penyusunan tugas ini pendapatan diistilahkan

sebagai revenue agar tidak selalu salah pengertian, karena
pendapatan juga padanan dari kata income walaupun
penggunaannya belum meluas. Istilah penghasilan tidak
digunakan, karena istilah ini mempunyai konotasi sebagai
jumlah bersih setelah dikurangi biaya-biaya.

1.1 Pengertian Pendapatan
Salah satu yang menjadi tolak ukur untuk menilai

keberhasilan pengelolaan perusahaan adalah pendapatan.
Pengertian pendapatan menurut Standar Akuntansi

Keuangan (2002:23) adalah :
“ Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul 
dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode
lebih arus kas itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang
tidak berasal dari kontribusi penanaman modal “.

Menurut Smith dan Skousen (1999:123) menyatakan
bahwa :
“ Pendapatan atau revenue adalah arus masuk atau
penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau
penyelesaian kewajiban-kewajiban ( atau kombinasi
keduanya ) yang berasal dari penyerahan atau produksi
barang,pemberian jasa, atau aktivitas - aktivitas lain yang
merupakan operasi utama atau operasi inti yang
berkelanjutan dari suatu entitas “.

Sedangkan menurut M. Munandar 91996:18)
menyatakan bahwa :
“ Pendapatan atau revenue adalah suatu pertambahan
asset yang mengakibatkan bertambahnya owner’s equity,
tapi bukan karena penanaman modal baru dari para
pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan
asset yang disebabkan karena bertambahnya liabilities“.
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Dari definisi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan
bahwa pendapatan pada intinya merupakan peningkatan
bruto aktiva dari adanya arus kas masuk, piutang dan lain -
lain atau penurunan kewajiban yang timbul dari aktivitas
perusahaan itu sendiri dalam kegiatan sehari - hari,
penjualan barang dan jasa atau pemanfaatan sumber daya
perusahaan yang menghasilkan bunga, royalti dan deviden
yang dapat mengubah atau mempengaruhi besarnya modal
pemilik (owner’s equity), tetapi bukan merupakan
pertambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula
merupakan pertambahan asset yang disebabkan
bertambahnya kewajiban (liability).

Jadi tidak semua kenaikan asset atau penurunan
kewajiban menggambarkan adanya pendapatan, hanya
yang meningkatkan modal pemilik saja yang sesuai dengan
pendapatan diatas.

1.2 Pengukuran Pendapatan
Pendapatan dan laba harus dapat disajikan secara

wajar, tidak boleh diantisipasikan terlalu besar atau juga
terlampau kecil. Cara yang terbaik untuk mengukur
pendapatan tersebut menurut Eldon S Hendriksen
diterjemahkan oleh Marianus Sinaga (1996:166)
dikemukakan sebagai berikut :
“ Pengakuan pendapatan mengacu pada nilai sekarang 
dari uang atau ekuivalen uang yang akhirnya akan
diterima sebagai hasil proses produksi atau transaksi
pendapatan “.

Kemudian menurut Tuannakota mengemukakan :
“ Cara terbaik untuk mengukur pendapatan adalah
dengan menggunakan nilai tukar (exchange value) dari
barang dan jasa. Nilai tukar ini merupakan cash
equivalent atau persent value dari tagihan-tagihan yang
diharapkan akan diterima dari transaksi pendapatan “.
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Jadi dalam pengukuran pendapatan harus juga
dilakukan penyisihan yang tepat untuk factor - faktor yang
mempengaruhi atau mengurangi nilai pendapatan yang
dapat direalisasikan.

1.3 Standar Akuntansi Yang Berkaitan Dengan
Pendapatan
Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat

ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan
manfaat ini dapat diukur dengan andal. Pernyataan ini
mengidentifikasikan keadaan yang memenuhi kriteria
tersebut agar pendapatan dapat diakui. Pernyataan ini juga
memberikan pedoman praktis dalam penerapan kriteria
tersebut.

Pengakuan pendapatan dengan acuan pada tingkat
penyelesaian disuatu transaksi sering disebut sebagai
metode persentase penilaian. Menurut metode ini
pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa
diberikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini
memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat jasa
dan kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode.

Bila hasil suatu transaksi yang meliputi pemberian
jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan
sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan
acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada
tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi
dengan andal bila seluruh kondisi berikut terpenuhi :
1. Jumlah pendapatan diukur dengan andal
2. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan

dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan
3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal

neraca dapat diukur dengan andal
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4. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya
untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur
dengan andal

Bila hasil transaksi yang meliputi pemberian jasa tidak
dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui
hanya berkaitan dengan beban yang telah diakui dan dapat
diperoleh kembali.

1.4 Metode Pengakuan Pendapatan
Metode pengakuan pendapatan pada dasarnya dibagi

menjadi 2 bagian yaitu :
1. Berdasarkan Kas ( cash Basis )

Dalam metode cash basis ini, pendapatan diakui pada
saat uang diterima dan dicatat pada saat penerimaan
tersebut, tetapi pendapatan yang belum diterima
uangnya belum diakui sebagai pendapatan. Jadi metode
ini tidak mengakui pendapatan yang belum diterima
uangnya.

2. Berdasarkan Waktu ( Accrual Basis )
Didalam metode accrual basis ini, pendapatan dicatat dan
diakui pada saat terjadinya transaksi yaitu periode
dimana pengakuan pendapatan tersebut diperoleh, dan
laba rugi merupakan selisih antara pendapatan dan
beban yang terjadi dalam satu periode akuntansi.

Didalam Standar Akuntansi Keuangan (2002:6)
dinyatakan bahwa :
“ Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun
atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi
dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian ( dan bukan
pada saat kas atau setara kas diterima atu dibayar ) dan
dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam
laporan keuangan pada periode yang bersangkutan “.
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Sedangkan menurut Smith dan Skousen (1999:51)
menyatakan bahwa :
“ Untuk setiap periode, pengakuan laba rugi ditentukan 
dengan menggunakan akuntansi akrual. Ini berarti
bahwa pendapatan diakui pada saat diperoleh, bukan
pada saat pendapatan itu diterima secara tunai. Hampir
semua untuk tujuan pelaporan keuangan, akuntansi
akrual dianggap lebih tepat ketimbang sistem akuntansi
berdasarkan kas( cash basis )”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat 2 metode
pengakuan penetapan yaitu cash basis dan accrual basis
seperti yang telah diuraikan diatas.

Pada umumnya menurut prinsip pengakuan
pendapatan, pendapatan untuk suatu periode diakui bila
memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Proses memperoleh pendapatan secara garis letak

diselesaikan, artinya pendapatan diperoleh dengan
mengorbankan apa yang dimiliki perusahaan

2. Terdapat penerimaan kas atau aktiva yang hampir setara
kas, artinya pendapatan tersebut telah direalisasikan
atau dapat direalisasikan.

Kedua kriteria ini telah mengarah pada pengakuan
pendapatan secara konvensional.


