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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan pada umumnya bertujuan mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan dan memperoleh keuntungan maksimum untuk 

jangka waktu yang tidak terbatas. Keberhasilan mencapai tujuan perusahaan 

tergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor utama 

yang penting adalah sumber daya manusia. Adapun tujuan perusahaan yang 

sangat penting bagi sebagian besar perusahaan yaitu memperoleh laba dengan 

menggunakan sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya. Kebanyakan, entitas 

mengakui pendapatan pada saat penjualan (penyerahan) karena pada saat 

penjualan risiko dan manfaat dari kepemilikan dialihkan dan harga pertukaran 

sudah diketahui. Suatu pendapatan jasa ataupun penjualan diakui ketika barang 

ataupun jasa telah diserahkan, paling lambat ketika kas sudah diterima.  

Pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merupakan arus 

masuk bruto dari suatu manfaat ekonomi yang muncul dari aktivitas normal 

perusahaan dalam waktu satu periode jika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan 

ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Defisini pendapatan 

menurut SAK ETAP adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaa aktivitas 

yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda seperti penjualan, imbalan, 

bunga, royalty dan sewa.  
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Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang 

signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general 

purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. SAK ETAP nampak 

sejalan dengan International Financial Reporting Standard for Small and Medium-

sized Entities (IFRS for SMEs). Meskipun memiliki judul yang berbeda, namun 

baik SAK ETAP maupun IFRS for SMEs sama-sama diperuntukkan bagi entitas 

tanpa akuntabilitas publik, hanya saja istilah yang digunakan sebagai judul pada 

IFRS adalah small and medium-sized entities (SMEs).Dalam perkembangan 

ekonomi sekarang ini banyak perusahaan tidak melakukan pencatatan sesuai 

dengan SAK ETAP. Salah satunya adalah PT. Azindo Gunung Kleco PT. Azindo 

Gunung Kleco adalah perusahaan yang memiliki jasa pembasmi hama, tikus, 

serangga dan lain-lain. Dalam hal ini PT.Azindo Gunung Kleco ini belum 

melakukan pencatatan dengan menggunakan SAK ETAP. Oleh karena itu saya 

akan melakukan penerapan akuntansi berdasarkan SAK ETAP, karena disisni 

PT.Azindo memiliki pendapatan dibawah 4,8 M maka PT. Azindo harus 

menggunakan pencatatan tersebut. 

Berdasarkan jenisnya, perusahaan dibagi menjadi tiga, yaitu Perusahaan 

Dagang, Perusahaan Manufaktur, dan Perusahaan Jasa. Perusahaan Dagang 

adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjual kembali tanpa 

melakukan perubahan terhadap barang tersebut terlebih dahulu. Barang yang di 

jual dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi, dapat pula 

hasil pertanian, perkebunan atau industri. Tahapan siklus akuntansi perusahaan 
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dagang sama dengan tahapan siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Namun, 

yang perlu diperhatikan adalah penggunaan akun dan ayat jurnal pada perusahaan 

dagang lebih kompleks dari perusahaan jasa. Perusahaan manufaktur adalah 

perusahaan yang membuat sesuatu dengan tangan atau dengan mesin untuk 

menghasilkan suatu barang. Menghasilkan suatu barang tentunya membutuhkan 

bahan baku lainnya. Manufaktur dapat diartikan juga sebagai kegiatan memproses 

suatu atau beberapa bahan menjadi bahan jadi sehingga memiliki nilai tambah 

yang besar. Sehingga perusahaan manufaktur adalah kelompok usaha yang 

mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang memiliki nilai tambah lebih 

besar. Beberapa contoh perusahaan manufaktur adalah perusahaan tekstil. 

Perusahaan yang berbasis pada pengolahan wol mentah untuk membuat kain atau 

pakaian jadi. Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatanya 

memproduksi produk yang tidak berwujud (jasa), dengan tujuan untuk 

mendapatkan laba atau keuntungan. Atau perusahaan jasa dapat diartikan juga 

sebagai suatu perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya, bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapat keuntungan, salah satu 

contoh dari perusahaan jasa adalah PT. Azindo Gunung Kleco. 

PT. Azindo Gunung Kleco ini bergerak dalam  bidang  jasa pengendalian 

hama.  Sebagai perusahaan yang  memberikan  pelayanan  yang  bertujuan untuk  

memperoleh  laba atau  bisa  disebut  perusahaan  bisnis,  layanan  jasa yang 

memiliki  aset,  kewajiban,  dan  aset  bersih.  Sedangkan  untuk  melaksanakan 

aktivitas  kegiatan  jasanya,  layanan  perusahaan membutuhkan  dana  untuk  

mengadakan  kegiatan  dan  memenuhi kebutuhan  operasinya  yang  diperoleh  
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dari pembayaran orang  yang menggunakan  layanan jasa perusahaan ini. Oleh 

karena itu diperlukan penyusunan laporan keuangan  untuk  mengetahui 

pendapatan yang  ada di PT. Azindo Gunung Kleco. Perusahaan jasa ini belum 

melakukan pencatatan yang sesuai dengan SAK ETAP. Karena  PT. Azindo 

Gunung Kleco belum memahami penuh tentang SAK ETAP, sehingga mereka 

lebih memilih melakukan pencatatan dengan transaksi masuk dan keluar. Masalah 

seperti ini sering terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki pendapatan 

kurang dari 4,8 M. Karena mereka lebih terbiasa menggunakan pencatatan 

menurut perusahaan itu sendiri dibanding harus menggunakan pencatatan menurut 

SAK ETAP. 

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pencatatan 

pendapatan berdasarkan SAK ETAP. Penulis akan menyusun hal tersebut dalam 

bentuk Laporan Kinerja Praktik (LKP) dengan judul “PENERAPAN 

AKUNTANSI PENDAPATAN BERDASARKAN SAK ETAP PADA 

PERUSAHAAN JASA PT. AZINDO GUNUNG KLECO”. 

 

1.2 Penjelasan Judul 

a. Penerapan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah 

suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode, dan hal lain untuk 

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan 

oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun 

sebelumnya. 



5 

 

 
 

b. Akuntansi  

Menurut Suparwoto L (1990:2), menyatakan bahwa akuntansi sebagai 

suatu system atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi 

keuangan dan memberikan hasil pengelolaaan tersebut dalam bentuk 

informasi kepada pihak-pihak intern dan ekstern perusahaan. Pihak 

ekstern ini terdiri dari investor, kreditur pemerintah, serikat buruh dan 

lain-lain. 

c. Pendapatan  

Menurut SAK ETAP adalah penghasilan yang timbul dalam 

pelaksanaa aktivitas yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda-

beda seperti penjualan, imbalan, bunga, royalty dan sewa.  

d. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP). 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik 

yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum 

(general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. SAK 

ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya 

dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan 

dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan 

tidak mengacu pada SAK umum.  
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e. Perusahaan Jasa 

Perusahaan jasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan utama 

memberikan pelayanan, kemudahan, dan kenyamanan kepada 

masyarakat untuk memperlancar aktivitas produksi maupun konsumsi. 

Pendapatan juga bisa diartikan sebagai perusahaan yang didirikan 

seseorang atau lebih yang kegiatan utamanya bergerak dalam bdang 

pelayanan jasa atau menjual jasa. Penghasilan yang diperoleh dari 

perusahaan jasa ini berupa hasil dari penyerahan jasa, yaitu pendapatan 

jasa. Jasa yang dihasilkan bersifat abstrak tapi bisa dirasakan 

manfaatnya oleh konsumen. Misalnya, perusahaan jasa 

telekomunikasi, transportasi dan asuransi. 

f. PT. Azindo Gunung Kleco 

PT. Azindo Gunung Kleco adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa pembasmi hama, nyamuk, serangga, rayap dan tikus yang 

biasanya ada pada lingkungan kantor, pabrik, perkampungan, dan 

gedung-gedung. Perusahaan ini berlokasi di jalan Bumi Sari Praja VII 

No. 37 Balongsari, Tandes, Surabaya, Jawa Timur 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka penulis merumuskan masalah :  

1. Bagaimana Pengakuan Akuntansi Pendapatan Berdasarkan SAK ETAP 

Pada Perusahaan Jasa  PT. Azindo Gunung Kleco? 
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2. Bagaimana Pengukuran Akuntansi Pendapatan Berdasarkan SAK 

ETAP Pada Perusahaan Jasa  PT. Azindo Gunung Kleco? 

3. Bagaimana Pencatatan Akuntansi Pendapatan Berdasarkan SAK ETAP 

Pada Perusahaan Jasa  PT. Azindo Gunung Kleco? 

4. Bagaimana Pengungkapan Akuntansi Pendapatan Berdasarkan SAK 

ETAP Pada Perusahaan Jasa  PT. Azindo Gunung Kleco? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Bagaimana Pengakuan Akuntansi Pendapatan Berdasarkan SAK 

ETAP Pada Perusahaan Jasa  PT. Azindo Gunung Kleco? 

2. Bagaimana Pengukuran Akuntansi Pendapatan Berdasarkan SAK  

ETAP Pada Perusahaan Jasa  PT. Azindo Gunung Kleco? 

3. Bagaimana Pencatatan Akuntansi Pendapatan Berdasarkan SAK ETAP 

Pada Perusahaan Jasa  PT. Azindo Gunung Kleco? 

4. Bagaimana Pengungkapan Akuntansi Pendapatan Berdasarkan SAK 

ETAP Pada Perusahaan Jasa  PT. Azindo Gunung Kleco? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi PT. Azindo Gunung Kleco. 

Dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang dapat dipertimbangkan 

dalam hal mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan dalam 

penelitian ini tentang pencatatan pendapatan. 
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2. Manfaat Bagi STIE Perbanas Surabaya. 

Diharapkan dari kegunaan penelitian ini dapat untuk mengaplikasikan 

ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya dengan membuat laporan 

penelitian secara ilmiah dan sistematis. Disamping itu hasil dari 

penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau 

mahasiswi yang akan melakukan penelitian terhadap prospek 

kemajuan teknologi dan perkembangan informasi tentang hubungan 

pencatatan pendapatan menurut SAK ETAP pada perusahaan.  

3. Manfaat Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber referensi ataupun sebagai 

data pembanding untuk peneliti selanjutnya yang topiknya masih 

berhubungan dengan bidang yang akan diteliti oleh pihak lain. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Sumber dan Jenis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer yang diambil dari 

pihak manajemen PT.Azindo Gunung Kleco. Data sekunder adalah sumber data 

penelitian yang diperoleh melalui media perantara seperti meminta bukti transakti 

kas masuk. Sedangkan data primer yaitu data yang didapat saat wawancara 

dengan bapak azis jefryantono selaku direktur PT. Azindo Gunung Kleco. 
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1.6.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini menggunakan data survey, yaitu dapat dilakukan dengan 

cara meminta langsung data ke objek penelitian pada perusahaan yang 

bersangkutan. Sesuai dengan tujuan peneliti ingin menganalisis penerapan 

akuntansi pendapatan berdasarkan SAK ETAP . Maka sampel yang digunakan 

untuk dianalisis adalah penerapan akuntansi pendapatan pada PT. Azindo Gunung 

Kleco selama 1 bulan. 

1.6.3 Ruang Lingkup 

Batasan penelitian ini, yaitu penerapan akuntansi pendapatan berdasarkan SAK 

ETAP pada  PT. Azindo Gunung Kleco. 

1.6.4 Teknik Analisis 

Metode analisis pada penelitian ini yaitu  kuantitatif yaitu Metode analisis yang 

digunakan pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif tidak 

menggunakan alat statistik, namun dilakukan dengan menginterpretasi tabel-tabel, 

grafik-grafik, atau angka-angka yang ada kemudian melakukan uraian dan 

penafsiran.  

Tahapan dalam penelitian ini adalah :  

1. Melakukan wawancara dengan Bapak Azis Jefryantono selaku direktur 

PT. Azindo Gunung Kleco terkait dengan proses pencatatan akuntansi 

yang ada di PT. Azindo Gunung Kleco yang terkait dengan kapan 

mengakui pendapatan dan pengukuran. 

2. Mendokumentasikan bukti-bukti sebagai lampiran penelitian ini. 

mendokumentasikan hasil wawancara. 
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3. Menyusun laporan keuangan dan menganalisis data-data yang terdapat 

pada laporan keuangan. 

4.  Kesimpulan dan saran. 

 


