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ABSTRAK 

 Perubahan yang menguntungkan diklasifikasikan sebagai 

pendapatan atau keuntungan, dan perubahan yang tidak 

menguntungkan diklasifikasikan sebagai beban atau kerugian. 

Salah satu unsur yang yang paling penting dari laporan laba rugi 

adalah pendapatan. Pendapatan (revenue ) merupakan arus masuk 

yang diperoleh atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang 

berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. 

Pengakuan pendapatan merupakan saat dimana sebuah transaksi 

harus diakui sebagai pendapatan perusahaan. 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah metode pengakuan pendapatan menurut PSAK No. 23 sudah 

diterapkan oleh Hotel Plaza Tanjungpinang. Hotel Plaza 

Tanjungpinang menerapkan metode accrual basis. Metode ini 

keuntungan diakui pada saat terjadinya transaksi pendapatan 

tersebut. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Plaza 

Tanjungpinang telah menerapkan metode pengakuan pendapatan 

menurut PSAK No. 23, dimana pendapatan diakui pada saat 

realisasi. 

 

Kata Kunci : Pendapatan, PSAK No. 23 Prinsip Pengakuan 

Pendapatan 

 

     PENDAHULUHAN 

Latar Belakang 

 Di dalam dunia  industri perhotelan  setiap perusahan 

ingin mencari pendapatan yang sangat besar, berbagai macam cara 

yang dilakukan untuk memajukan perusahaan. Meskipun terjadi 

persaingan antara perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan, namun hal inilah yang pada dasarnya memacu 

setiap perusahaan untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi 

demi mencari pendapatan. Salah satu unsur yang yang paling 

penting dari laporan laba rugi adalah pendapatan.  

 Pendapatan (revenue ) merupakan arus masuk yang diperoleh 

atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang berasal dari 

aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Pendapatan 

merupakan unsur penting dalam menyajikan informasi pada laporan 

laba rugi. Jika pendapatan lebih besar dari pada biaya yang 

telah dibebankan maka perusahaan memperoleh laba, namun 

sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari pada biaya yang 

telah dibebankan maka perusahaan mengalami kerugian. Salah satu 

penentu besarnya laba atau rugi adalah pendapatan, pengakuan 

pendapatan menjadi permasalahan yang rumit dalam menentukan 

pendapatan. 
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 Hotel Plaza Tanjungpinang adalah salah satu perusahaan 

jasa ( perhotelan ) yang terletak di ibukota provinsi Kepulauan 

Riau yaitu Tanjungpinang. Sebagai perusahaan jasa yang bergerak 

dalam bidang perhotelan, perusahaan ini menerapkan suatu 

kebijakan dalam pengakuan pendapatan, namun pengakuan pendapatan 

tersebut belum mencerminkan jumlah pendapatan yang dihasilkan. 

 Perusahaan menggunakan metode accrual basis dalam hal 

pengakuan pendapatannya. Penjualan jasa terdiri dari penjualan 

tunai dan penjualan kredit. Penjualan kredit ini berasal dari 

pelanggan pemerintah maupun pelanggan nonpemerintah, akan tetapi 

untuk penjualan makan dan minum bagi pelanggan nonpemerintah 

penjualan tersebut pembayarannya secara tunai. Penjualan jasa 

secara tunai bagi non pemerintah atau swasta dapat diakui 

pendapatannya secara tepat, sedangkan untuk penjualan jasa 

secara kredit untuk jasa pemerintah menimbulkan perkiraan 

piutang bagi perusahaan.  

  

     TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Hotel 

  Hotel menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No.65 tahun 2001 tanggal 31 september 2001 Pasal 1, yaitu: Hotel 

adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 

menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas 

lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang 

menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk 

pertokoan dan perkantoran. Hotel merupakan usaha yang mencari 

laba sebagai hasil akhir aktivitas bisnisnya Wiyasha ( 2010: 5 ) 

 

Klasifikasi Hotel 

 Pengklasifikasian hotel bertujuan untuk menciptakan 

persaingan bisinis yang sehat, memberikan panduan bagi tamu 

tentang harga dan fasilitas serta layanan yang diberikan oleh 

hotel pada klasifikasi tertentu, memberikan panduan bagi para 

pemilik modal jika hendak berbisnis pada satu klasifikasi hotel. 

Mengacu kepada keputusan Menparpostel KM 94/HK.103/MPPT-87 

tentang ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel, hotel 

diklasifikasikan dalam 5 ( lima )golongan kelas, yaitu : bintang 

1 (satu) bintang 2( dua ), bintang 3 ( tiga ), bintang 4 ( empat 

)dan bintang 5( lima )Wiyasha( 2010: 5 ). 

 

Karakteristik Produk Hotel 

 Menurut Wiyasha ( 2010: 9 ) karakteristik produk hotel 

sebagai berikut : 

a. Tamu terlibat dalam proses produksi, misalnya ketika tamu 
menikmati makanan di restaurant. 

b. Tidak dapat dipakai sampel, produk harus dinikmati 

langsung oleh tamu. 

c. Jasa yang tidak terjual pada hari tertentu tidak dapat 

disimpan dan dikompensasikan dengan penjualan pada hari 

berikutnya. 
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d. Tamu sebagai konsumen harus datang langsung ke lokasi 

untuk menikmati produk tamu. 

e. Mutu layanan yang tidak konsisten, produk yang sama 

disiapkan oleh karyawan      yang berbeda akan 

menghasilkan mutu yang berbeda. 

f. Citra Hotel tidak kasat mata. 
g. Mudah ditiru atau diduplikasi oleh pesaing 

 

Sumber Pendapatan Dan Biaya Hotel 

 Pendapatan hotel bersumber dari penjualan kamar, makanan, 

minuman dan pendapatan lain ( biasa disebut minor operated 

department sales seperti telepon, laundry, dry cleaning, kolam 

renang dan sebagainya ). Adapun biaya-biaya dan harga pokok 

terjadi untuk biaya bahan dipakai habis disetiap bagian hotel,  

harga pokok makanan dan minuman, biaya administrasi dan umum, 

biaya pemasaran, biaya bunga, biaya depresiasi dan amortisasi, 

biaya sumberdaya manusia, biaya pemeliharaan sarana fisik hotel, 

biaya energi dan laba/rugi yang dihasilkan Wiyasha ( 2010: 19 ). 

 

Pelanggan 

 Menurut Nasution ( 2005 : 45 ) pengertian pelanggan adalah 

semua orang yang menuntut organisasi untuk memenuhi standar 

kualitas tertentu, dan karena itu memberikan pengaruh pada 

kinerja organisasi. 

 Menurut Michael LeBoeuf ( 2010 : 58-65 ) ada beberapa 

langkah penting untuk membentuk citra pelayanan berkualitas 

tinggi di benak pelanggan, sebagai berikut : 

a. Kembangkan profil pelanggan. 
b. Pandanglah bsisnis anda melalui kacamata pelanggan. 
c. Hati-hati janganlah terlalu menhumbar janji dan membangun 

harapan-harapan yang tidak realistis. 

d. Gunakanlah masalah yang timbul sebagai kesempatan untuk 

menunjukan betapa hebatnya pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan anda. 

e. Kembangkanlah hubungan yang unik dengan pelanggan dan 

perlakukanlah setiap pelanggan sebagai yang khusus. 

f. Peliharalah hubungan dan berikanlah berbagai informasi 

kepada mereka. 

g. Ingatlah bahwa pelayanan yang baiak itu sebenarnya 

sebagaian besar adalah seni pertunjukan. 

 

Jasa 

 Menurut Kotler ( 2009 : 38 ) jasa adalah produk yang tak 

berwujud, tak terpisahkan, bervariasi dan dapat musnah. 

 Menurut Fandy T ( 2008 : 15 ) jasa merupakan aktivitas, 

manfaat atau kepuasaan yang ditawarkan untuk dijual.contohnya 

bengkel reparasi kendaraan bermotor, salon kecantikan, kursus 

keterampilan, pusat kebugaran, restoran, hotel, rumah sakit, 

unversitas dan lain-lain. 

Pendapatan 

 Menurut Accounting Terminology Bulletin No.2 yang 

dikemukan oleh Deddi ( 2009 : 179 ) pendapatan didefinisikan 
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sebagai penjualan barang dan penyerahan jasa, serta diukur 

dengan pembebanan yang dikenakan kepada pelanggan, klien, atau 

penyewa untuk barang jasa yang disediakan bagi mereka. 

 Sedangkan menurut Kieso, Warfield dan Weygant (2007: 516) 

pengertian pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau 

penyelasaian kewajiban akibat penyerahan atau produksi barang, 

pemberian jasa atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang 

membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan 

selama suatu periode. 

 Menurut Subramanyam (2010:90) mendefinisikan basis akrual 

adalah pendapatan diakui saat dihasilkan dan beban saat terjadi, 

tanpa memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas. 

 

Jenis dan Sumber Pendapatan  

 Menurut IAI PSAK No.23 dalam mengungkapan sumber 

pendapatan adalah sebagai berikut : 

1. Penjualan barang 

2. Penjualan jasa 

3. Bunga, royalti dan dividen 

4. Pertukaran barang dan jasa. 

 Adapun jenis – jenis pendapatan dari satu kegiatan 

perusahaan adalah sebagai berikut:  

1. Pendapatan operasional  

 Pendapatan ini timbul dari hasil kegiatan usaha dan 

operasional perusahaan baik dari hasil penjualan barang dagang 

maupun penjualan jasa dan kegiatan utama perusahaan lainnya yang 

termasuk tujuan utama dari perusahaan tersebut.  

2. Pendapatan non operasional ( pendapatan lain-lain )  

 Pendapatan yang diperoleh dari sumber lain diluar kegiatan 

utama perusahaan digolongkan sebagai pendapatan non operasional 

yang sering juga disebut sebagai pendapatan lain lain. 

  

Sumber-sumber pendapatan hotel  

     Sumber-sumber pendapatan hotel diantaranya : 

a. Pendapatan dari hasil penjualan kamar 
b. Pendapatan dari hasil penjualan makan dan minum 
c. Pendapatan dari Meeting Room/Ball Room 
d. Pendapatan dari laundry, telepon dan sebagainya 

 

Pengakuan Pendapatan 

 Pengakuan menurut SFAC yang dikutip oleh Kieso, Weygandt 

dan Warfield dalam bukunya “Intermediate Accounting” Edisi 12 

yaitu :Pengakuan adalah proses untuk mencatat atau memasukan 

secara formal suatu pos dalam akun dan entitas laporan keuangan. 

Pengakuan tidak sama dengan realisasi, proses mengubah dari 

nonkas menjadi uang dan tepat digunakan dalam akuntansi 

pelaporan keuangan untuk mengacu pada penjualan dari asset 

menjadi kas atau klaim menjadi kas. 

Menurut Kieso,Warfield dan Weygant ( 2007:516 ) pengakuan 

pendapatan diakui apabila : 

1. Pendapatan diakui pada saat direalisasi atau dapat 

direalisasi          
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2. Pendapatan diakui pada saat di hasilkan 
 Menurut FASB yang dikutip oleh Kieso, Weygant dan Warfield 

dalam bukunya “Intermediate Accounting Edisi 12” ( 2007: 517 )  

kedua syarat untuk mengakui pendapatan (direalisasi atau dapat 

direalisasikan dan pada saat dihasilkan) biasanya terpenuhi pada 

saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa diberikan 

kepada pelanggan. 

 Menurut Kieso, Warfield dan Weygant ( 2007:516 ) pengakuan 

pendapatan yang tepat meliputi tiga hal, yaitu : 

1. Pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa ditukar 

dengan kas atau klaim atas kas ( piutang ). 

2. Pendapatan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima 
dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kas atau 

klaim atas dengan jumlah yang diketahui. 

3. Pendapatan dihasilkan (earned) apabila entitas 

bersangkutan pada hakikatnya telah menyelasaikan apa yang 

seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat 

yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses 

penghasilan laba telah selesai atau sebenarnya telah 

selesai.  

 Menurut Belkoui (2006:281) ada dua metode pengakuan 

pendapatan dalam periode akuntansi, yaitu :  

a. Dasar kejadian penting (Critical Event Basis/Cash Basis) 
Kriteria ini telah mengarah kepada kejadian penting 

mengenai pendapatan pada suatu titik tertentu dalam proses 

laba, yaitu pada suatu titik tertentu dalam proses laba, 

yaitu pada saat harta terjual atau jasa diserahkan. Ini 

berarti, dengan penggunaan dasar tunai atau cash basis 

yang murni (pure basis), pendapatan dari penjualan barang 

atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan 

langganan diterima. 

Jurnal : Pencatatan pada saat pendapatan dan kas diterima.

  

  Kas   xxxx  

   Penjualan  xxxx  

b. Dasar akrual (Accrual Basis)  
 Menurut dasar akrual pendapatan diakui apabila penjualan 

barang atau jasa telah dilakukan pada saat terjadinya tanpa 

memandang pada saat periode penerimaan.Dengan demikian metode 

dasar akrual memperhitungkan pendapatan pada saat terjadinya 

penjualan. 

 Sesuatu hal yang sering terjadi bahwa sesuatu pendapatan 

telah diterima tetapi kewajiban atas pendapatan tersebut belum 

diselesaikan dan dapat juga terjadi hal yang sebaliknya. 

 Untuk tujuan pencatatan dan pelaporan dalam akuntansi 

diperlukan adanya  pengakuan yang jelas tentang kapan 

pendapatan itu terjadi. Dasar akrual untuk  pengakuan pendapatan 

yang menyatakan bahwa pendapatan harus dilaporkan  selama 

produksi, maka dalam hal ini apabila keuntungan dapat dihitung 

secara  sebanding dengan tugas yang dikerjakan atau jasa yang 

dilaksanakan pada akhir  produksi, maka pendapatan diakui pada 

barang atau pada pengumpulan hasil  penjualan. Pada saat 
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diakui pendapatan yang ditandai dengan perpindahan  pemilikan 

dari penjual ke pembeli. Jurnal :  

  Piutang  xxx  

   Penjualan   xxx 

 Dalam suatu kontrak konstruksi jangka panjang terdapat dua 

metode, yaitu : 

1. Metode persentase penyelesaian  
Metode persentase penyelasaian mengakui pendapatan, dan 

laba kotor sesuai dengan tercapainya kemajuan kearah 

penyelasaian kontrak jangka panjang. 

2. Metode kontrak selesai 
 Metode kontrak selesai pendapatan dan laba kotor diakui 

pada saat penjualan, yaitu pada saat kontrak 

diselesaikan.Menurut metode ini, perusahaan mengakumulasi 

biaya kontrak jangka panjang dalam proses, tetapi tidak 

ada pembebanan atau pengkreditan interim kea kun laporan 

laba rugi seperti pendapatan, biaya dan laba kotor. 

 Ada tiga metode penangguhan pengakuan pendapatan sampai 

kas diterima, yaitu: 

a. Metode penjualan cicilan ( installment-sales method ) 
Metode penjualan cicilan mengakui laba dalam periode-

periode diterimanya hasil penagihan dan bukan dalam 

periode penjualan. 

Pengakuan laba ditangguhkan sampai periode penagihan kas, 

baik pendapatan maupun harga pokok penjualan diakui dalam 

periode penjualan tetapi laba kotor yang terkait 

ditangguhkan sampai periode tertagihnya kas. 

b. Metode pemulihan biaya ( cost recovery ) 
Metode  pemulihan biaya adalah tidak ada laba yang diakui 

sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok 

barang dagang yang dijual oleh penjual, setiap tambahan 

kas yang tertagih dimasukkan dalam laba. 

c. Metode simpanan 
Menurut metode ini, penjualan melaporkan kas yang diterima 

dari pembeli sebagai uang tanggungan atas kontrak dan 

mengklsifikasikannya sebagai kewajiban ( simpanan yang 

dapat dikembalikan atau uang muka pelanggan ) di neraca. 

 

Kriteria Pengakuan Pendapatan Menurut PSAK no.23 

 Menurut PSAK No.23 paragraf 29 pendapatan harus diakui 

berdasarkan : 

a. Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang 

memperhitungkan hasil efektif  aktiva tersebut. 

b. Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan 

subtansi perjanjian yang relevan. 

c. Dalam metode biaya (cost method) dividen tunai, dividen 

tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima 

pembayaran ditetapkan. 

 Menurut PSAK No.23 kriteria pengakuan pendapatan biasanya 

diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi. Namun, dalam 

keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kriteria 

pengakuan tersebut pada komponen-komponen yang dapat 
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diidentifikasikan secara terpisah dari transaksi tunggal, agar 

mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. 

 Menurut PSAK No.23 Paragraf 19 penjualan jasa dalam 

transaksi dapat diakui persentase penyelasaian, jika memenuhi 

seluruh kondisi sebagai berikut: 

a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. 
b.  Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan 

transaksi tersebut dapat diperoleh entitas. 

c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal 

neraca dapat diukur dengan andal. 

d. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan 
transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. 

 Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat 

ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh 

entitas. Namun, jika ketidakpastian timbul dari kolektibilitas 

jumlah tertentu yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah 

yang tidak dapat ditagih, atau jumlah yang kemungkinan 

pemulihannya tidak besar lagi, maka jumlah tersebut diakui 

sebagai beban, bukan penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang 

diakui semula.Suatu perusahaan pada umumnya dapat membuat 

estimasi yang andal setelah perusahaan tersebut mencapai 

persetujuan mengenai hal sebagai berikut dengan pihak lain dalam 

transaksi: 

1. Hak yang dapat dipaksakan dari masing-masing pihak terkait 
dengan jasa     

   yang disediakan dan diterima para pihak 

2. Imbalan yang dipertukarkan. 
3. Cara dan persyaratan penyelesaian. 

 Tingkat penyelasaian transaksi dapat ditentukan dengan 

berbagai metode. Metode tersebut dapat meliputi, yaitu: 

a. Survei pekerjaan yang telah dilaksanakan. 
b. Jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai 

persentase dari total jasa yang harus dilakukan. 

Proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi 

estimasi total biaya transaksi tersebut. Hanya biaya yang 

mencerminkan jasa yang dilaksanakan hingga tanggal 

tertentu dimasukkan dalam biaya yang terjadi hingga 

tanggal tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang 

dilakukan atau yang harus dilakukan, dimasukkan ke dalam 

estimasi total biaya transaksi tersebut. 

 

     METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusun 

skripsi ini maka penulis melakukan penelitian langsung pada 

Hotel Plaza Tanjungpinang yang beralamatkan Jalan : M.T.Haryono 

KM 3,5 Komplek Bintan Plaza Tanjungpinang-Kepulauan Riau. 

 

Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan sumber data  primer dan data 

sekunder. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli ( tidak melalui 
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perantara ) Etta Mamang ( 2010 : 171 ), seperti sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, ruang lingkup bidang 

usaha, hasil observasi, bagian-bagian penting dari pendapatan 

hotel dan wawancara yang bisa dilakukan penulis. 

 Menurut Etta Mamang ( 2010 : 172 ) data sekunder umumnya 

tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan 

penelitian tertentu.Seluruh atau sebagian aspek data sekunder 

kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu.  

     

Teknik Pengumpulan Data 

 Agar memperoleh data informasi yang secara akurat 

diperlukan pembuktian dalam penelitian ini, dengan melakukan 

pengumpulan data dengan cara sebagai berikut: 

Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung 

ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan melalui : 

a. Teknik Wawancara ( Interview ) 
Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

cara melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung 

kepada pihak-pihak yang terkait, guna untuk melancarkan 

proses pengumpulan data yang dibutuhkan oleh penulis, 

karena wawancara yang dilakukan tidak terstruktur. 

b. Teknik Observasi 
Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti 

guna memperoleh bukti dan prosedur yang ada pada 

perusahaan saat dilakukan penelitian. 

c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencatat 

data yang 

 berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari 

dokumen-dokumen 

yang dimiliki perusahaan. 

Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

 Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan 

dengan cara membaca buku-buku diperpustakaan dan tulisan-tulisan 

yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti. 

 

Metode Analisa Data 

 Untuk mengganilsa data yang diperoleh dalam pembahasan 

ini, metode yang gunakan adalah  metode analis data deskriptif  

yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, 

kemudian disusun dan seterusnya diolah sehingga diperoleh 

gambaran dari masalah tersebut. 

 

    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Perusahaan 

 Hotel Plaza adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang industri perhotelan,yang didirikan di Kota 

Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 desember 
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1998 bernama Hotel Rasa yakin beralamat di Jalan MT.Haryono KM 

3,5 Komplek Bintan Plaza oleh Chiangtie selaku Direktur dan 

Kusdi Ismet sebagai Komisaris. Pada waktu itu perusahaan ini 

memiliki fasilitas kamar sebanyak 66 kamar yang terdiri dari 

type kamar yaitu: kamar standar , kamar superior, dua (2) unit 

mobil,empat puluh lima (45) karyawan yang masing-masing dan 

fasilitas restaurant yang kapasitas enam puluh (60) orang. 

 Perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk membantu 

program-program pemerintah disektor pariwisata yaitu melayani 

tamu wisata asing dari Singapore dan Malaysia. Pada tahun 2001 

perusahaan ini berganti nama menjadi Hotel Yakin dan menambah 

fasilitas Karaoke berkapasitas 22 kamar, dan yang bertindak 

sebagai direktur  handi wijoyo alidin. Pada tahun 2005 sampai  

akhir tahun 2006 perusahaan mengalami kelesuan  dimana jumlah 

kunjungan wisatawan sangat berkurang dan anjlok, hal ini 

disebabkan oleh banyaknya tempat hiburan yang tutup. 

 Di awal tahun 2007 perusahaan ini berganti nama,yang 

bernama Hotel Plaza dan menambah fasilitas didalamnya Ball Room 

( Room Meeting ), restaurant dan kapasitas kamar   menjadi 110 

kamar, yang terdiri dari 6 type kamar yaitu :kamar standard, 

kamar superior, kamar deluxe, kamar junior, kamar plaza suite 

dan kamar family suite. 

 Pada tahun 2007 tersebut perusahaan ini memiliki tujuan 

yang mana tidak melayani tamu wisatawan asing aja tetapi 

melayani paket-paket pertemuan dari penyelenggara nonpemerintah 

atau swasta dan penyelenggara pemerintah baik dari pemerintah 

daerah maupun pemerintah pusat. Adapun paket-paket pertemuan 

tersebut diantaranya yaitu : paket makan minum, paket penginapan 

dan ruang pertemuan. 

 Pada tahun inilah perusahaan mengalami tingkat pendapatan 

yang sangat tinggi. 

 

Hasil Pembahasan 

 

 Dalam penelitian ini ada 2 analisis yang akan di bahas 

terhadap pengakuan pendapatan pada Hotel Plaza Tanjungpinang, 

yaitu ; 

 

Analisis pengakuan pendapatan atas jasa pelanggan pemerintah 

 

Sumber pendapatan perusahaan dari pelanggan pemerintah 

1. Pendapatan dari Penjualan Kamar  

 Pendapatan dari penjualan kamar di Hotel Plaza 

Tanjungpinang  dilakukan oleh department front office dan 

penyiapan kamar dilakukan oleh department house keeping yaitu 

room maid atau room boy. Resepsionis merupakan salah satu bagian 

dari front office berfungsi menyiapkan laporan kamar yang 

terhuni dan yang siap untuk dijual (vacant) untuk setiap waktu 

tugas (shift).  

 Hotel Plaza Tanjungpinang mempunyai beberapa pelanggan 

tetap baik dari pelanggan pemerintah maupun pelanggan 

nonpemerintah. Pada proses penjualan kamar di Hotel Plaza 
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Tanjungpinang mengakui pendapatannya berdasarkan metode accrual 

basis. Dimana penjualan kamar tersebut mengakui pendapatannya 

pada saat kamar telah dipakai atau dinikmati oleh pelanggan. 

Pelanggan dari pemerintah pembayaran dilakukan secara kredit, 

yakni menunggu surat perintah kerja ( SPK ) cair. Hotel Plaza 

Tanjungpinang tidak menerapkan jangka waktu pembayaran mengingat 

sudah ada tercantum didalam surat perintah kerja ( SPK ). 

Biasanya surat perintah kerja ( SPK )tersebut cair selambat-

lambatnya dua ( 2 ) bulan dari jangka waktu pelaksanaan. 

2. Pendapatan dari Penjualan Makanan dan Minuman 
 Pendapatan yang berasal dari penjualan makan dan minum di 

Hotel Plaza Tanjungpinang dilakukan oleh departemen Food dan 

Beverage ( Restaurant ).  

 Restaurant adalah ruang atau tempat yang disediakan di 

area hotel untuk melaksanakan penyajian dan penjualan makanan 

dan minuman. Di Hotel Plaza Tanjungpinang mempunyai dua ( 2 ) 

restaurant, yaitu :  

 Oasis dan Lotus, yang mana masing-masing restaurant 

mempunyai kapasitas 250 orang dan 300 orang.  

 Bagi pelanggan yang langsung datang baik pelanggan 

pemerintah yang menikmati makan dan minum tersebut, 

pembayarannya secara tunai yang mana pelanggan membayar di 

kasir. Jadi, dapat dikatakan Hotel Plaza Tanjungpinang dalam hal 

ini menerapkan pengakuan pendapatan berdasarkan metode accrual 

basis bagi pelanggan yang langsung datang ke restaurant. Hotel 

Plaza Tanjungpinang dalam penjualan paket pertemuan atas 

penjualan makanan dan minuman, kepada pelanggan dari pemerintah 

pembayarannya dilakukan setelah surat perintah kerja (SPK) cair 

atau sudah dikeluarkan dananya oleh bendahara satuan kerja 

perangkat daerah ( SKPD ) maupun Badan Keuangan dan Kas Daerah 

masing-masing baik Kota, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. 

 Dalam hal ini perusahaan mengakui pendapatannya 

berdasarkan metode accrual basis, mengingat perusahaan akan 

mengakui pendapatan pada saat terjadinya transaksi yaitu pada 

saat pelanggan telah mengkonsumsi makan dan minum tersebut.  

3. Pendapatan dari Penjualan Ruang Pertemuan 
 Pendapatan yang berasal dari penjualan ruang pertemuan ( 

Ball Room ) di Hotel Plaza Tanjungpinang dilakukan oleh 

departemen Food dan Beverage ( Banguet ) melalui reservasi 

bagian penjualan atau pemasaran ( marketing ) . Meeting room 

adalah ruang pertemuan yang disediakan di area hotel digunakan 

untuk pertemuan-pertemuan rapat dan sebagainya. Proses 

pendapatan dari penjualan ruang pertemuan bagi pelanggan 

pemerintah Hotel Plaza Tanjungpinang adalah sebagai berikut : 

 Hotel Plaza Tanjungpinang didalam penjualan jasa ruang 

pertemuan ada beberapa pelanggan tetap dari pemerintah ( Satuan 

Kerja Perangkat Daerah ), hingga sekarang ini penjualan ruang 

pertemuan di Hotel Plaza Tanjungpinang hampir 90% pelanggan dari 

Pemerintah. 

 Untuk penjualan ruang pertemuan pada Hotel Plaza 

Tanjungpinang, mengakui pendapatannya berdasarkan metode accrual 

basis bagi pelanggan pemerintah baik melalui reservasi untuk 
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kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.  

 Hotel Plaza Tanjungpinang menjalin kerjasama dengan 

pelanggan pemerintah melalui surat perintah kerja (SPK). Pada 

pengakuan pendapatan secara accrual basis ini batas pembayaran 

tidak ditentukan, karena menunggu surat perintah kerja (SPK)  

cair atau sudah dikeluarkan oleh bendahara Satuan Kerja 

Perangkat Daerah ( SKPD ) maupun Badan Keuangan dan Kas Daerah 

masing-masing baik Kota, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.  

4. Pendapatan dari Penjualan Jasa Laundry, Telepon Dan Taxi 
Service 

 Pendapatan yang berasal dari cucian laundry, telepon dan 

mobil merupakan pendapatan minor operated department sales bagi 

perusahaan. Dari pendapatan-pendapatan diatas, Hotel Plaza 

Tanjungpinang dalam hal ini menerapkan pengakuan pendapatan 

secara metode accrual basis, tetapi pembayarannya dilakukan 

secara tunai. 

 

Pengakuan Pendapatan Perusahaan Bagi Pelanggan Pemerintah 

 Pengakuan pendapatan menurut prinsip berlaku umum pada 

Hotel Plaza Tanjungpinang menjelaskan dalam hal kebijaksanaan 

mengenai pengakuan pendapatan sebagai hasil penjualan jasa 

kamar, ruang pertemuan, makanan dan minuman bagi pelanggan 

pemerintah lebih mengacu pada pengakuan pendapatan berdasarkan 

konsep accrual basis, yakni pendapatan diakui pada saat  

terjadinya transasksi. Dimana pendapatan dan biaya secara hati-

hati disamakan, dengan kata lain pendapatan harus sejalan dengan 

biaya pada periode tersebut.Untuk pendapatan dari laundry, 

telepon dan taksi atau mobil Hotel Plaza Tanjungpinang mengakui 

pendapatannya berdasarkan metode accrual basis. Hotel Plaza 

Tanjungpinang dari hasil penjualan jasa kamar, ruang pertemuan , 

makanan dan minuman dapat dikatakan telah diperoleh atau 

dihimpun apabila telah dipakai atau telah dinikmati oleh 

pelanggan. Perusahaan akan mengeluarkan bill tagihan untuk 

pelanggan yang menggunakan jasa kamar, ruang pertemuan dan makan 

minum berupa kwitansi atau faktur. 

 Untuk paket pertemuan dalam penjualan kamar, ruang 

pertemuan, makan dan minum bagi pelanggan pemerintah perusahaan 

melakukan kerjasama dalam kontrak yang telah disepakati. 

Seandainya terjadi keterlambatan dalam proses pembayaran atas 

pelanggan pemerintah, maka pihak Hotel Plaza Tanjungpinang 

menghubungi atau berkonfirmasi kepada pihak penyelenggara akan 

tagihan tersebut, mengapa terjadinya keterlambatan. 

 Dalam hal ini yang mendasari Hotel Plaza Tanjungpinang 

menggunakan kriteria pengakuan pendapatan dari hasil penjualan 

jasa berdasarkan metode accrual basis, adalah: 

a. Pada saat penjualan jasa kamar, ruang pertemuan, makan dan 
minum terjadi, maka dianggap telah diakui pendapatannya 

berdasarkan transaksi penjualan jasa yang telah dinikmati 

atau di konsumsi oleh pelanggan. 

b. Mengingat sifat dari pada cash flow perusahaan yang mana 
pendapatan dan beban secara hati-hati disamakan. 

c. Pada saat pembayaran diterima secara tunai, jika terdapat 
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ketidakpastian yang  cukup besar mengenai piutang maka 

pengakuan dapat ditunda sampai kas  diterima.Mengingat 

sebagian besar biaya telah ditentukan oleh perusahaan 

 sebelum transaksi terjadi. 

 Metode accrual basis sangat cocok digunakan oleh 

perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa karena pada akhir 

periode akan lebih jelas kelihatan pendapatannya yang benar-

benar terjadi atau yang telah terealisasi.  

Transaksi penjualan jasa atas pelanggan pemerintah yang 

dilakukan oleh Hotel Plaza Tanjungpinang akan disertai dengan 

pengeluaran sebuah bukti sebagai tanda telah disetujui transaksi 

penjualan jasa kamar, ruang pertemuan, telepon, laundry, makan 

dan minum. Untuk transaksi penjualan jasa  kamar, telepon, 

laundry, makan dan minum berbentuk sebuah bill dan apabila jasa 

pemakaianya dari pelanggan pemerintah berbentuk sebuah faktur 

atau kwitansi yang tercantum didalam surat kontrak kerjasama. 

 Bukti yang menjadi pertinggal bagi perusahaan akan 

digunakan sebagai bukti untuk menerbitkan nota debet kepada 

pelanggan. Dan selanjutnya bukti tersebut akan diberikan kepada 

bagian keuangan sebagai bukti untuk penerimaan dan akan disimpan 

sebagai arsip oleh perusahaan. 

 

Analisis dan Evaluasi Hasil Penelitian Bagi Pelanggan Pemerintah 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Plaza 

Tanjungpinang pengakuan pendapatan atas jasa pelanggan 

pemerintah lebih mengacu pada metode accrual basis, dimana 

perusahaan akan mencatat pendapatan ketika transaksi actual 

selesai bukan pada saat kas diterima. 

 Metode accrual basis, mengharuskan pendapatan baru 

diterima saat jasa kamar, ruang pertemuan dilaksanakan atau 

dipakai dan makan minum dikonsumsi oleh pelanggan pemerintah  

dan atas dasar kontrak yang telah disepakati bersama yaitu surat 

perintah kerja (SPK). Dengan kata lain Hotel Plaza Tanjungpinang 

menerapkan accrual basis sebagai dasar pengakuan pendapatan, 

karena cash flow perusahaan lebih menitikberatkan pada 

keseimbangan pendapatan dan biaya yang terjadi bersamaan. 

 Dalam penjualan jasa bagi pelanggan pemerintah jumlah 

pendapatan yang dicatat oleh Hotel Plaza Tanjungpinang adalah 

pendapatan yang ditetapkan dalam kontrak atau perjanjian lainnya 

yang dibuat dan diakui sebagai pendapatan pada saat jasa 

tersebut telah dilaksanakan. Pencatatan dan pengakuan pendapatan 

atas jasa pelanggan pemerintah di Hotel Plaza Tanjungpinang akan 

disertai dengan pengeluaran sebuah bukti sebagai tanda telah 

disetujui transaksi penjualan jasa kamar, ruang pertemuan, makan 

dan minum, yaitu berbentuk sebuah faktur atau kwitansi.Yang mana 

faktur dan kwitansi tersebut sesuai dengan kontrak yang telah 

disepakti. 

 Dan selanjutnya surat kontrak tersebut akan diberikan 

kepada bagian keuangan sebagai bukti untuk penerimaan dan akan 

disimpan sebagai arsip oleh perusahaan.Oleh karena itu, proses 

pengakuan pendapatan atas jasa pelanggan pemerintah di Hotel 

Plaza Tanjungpinang yaitu kegiatan pembuatan faktur dan kwitansi  
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yang sesuai dengan surat  perintah kerja tersebut berarti jumlah 

nilai yang ditawarkan telah diterima dan telah disepakati oleh 

pelanggan. 

a. saian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat 

diukur dengan andal. 

b. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan 
transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. 

 Dan sesuai dengan PSAK No.23 paragraf 20 yaitu Pengakuan 

pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui 

dengan acuan pada tingkat penyelasaian dari transaksi disebut 

sebagai metode persentase penyelesaian, dimana pendapatan diakui 

dalam periode akuntansi pada saat jasa ditunaikan. 

 Dengan menggunakan metode yang dapat mengukur dengan andal 

jasa yang diberikan. Metode tersebut dapat meliputi, yaitu: 

c. Survei pekerjaan yang telah dilaksanakan. 
d. Jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai 

persentase dari total jasa yang harus dilakukan. 

e. Proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi 
estimasi total biaya transaksi tersebut. Hanya biaya yang 

mencerminkan jasa yang dilaksanakan hingga tanggal 

tertentu dimasukkan dalam biaya yang terjadi hingga 

tanggal tersebut. Hanya biaya yang mencerminkan jasa yang 

dilakukan atau yang harus dilakukan, dimasukkan ke dalam 

estimasi total biaya transaksi tersebut. 

 Untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang perhotelan 

pengakuan pendapatan merupakan saat yang paling jelas dan 

objektif dari dasar lain. Mengingat perusahaan dapat memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada pelanggan dengan tujuan 

memperoleh pendapatan. 

 Dalam kebijakan penyisihan piutang ragu-ragu atau piutang 

tak tertagih untuk jasa pelanggan pemerintah di Hotel Plaza 

Tanjungpinang tidak menetapkan kebijaksanaan apapun. Alasannya 

Hotel Plaza Tanjungpinang tidak menetapkan adanya penyisihan 

piutang tak tertagih, karena waktu yang diberikan oleh Hotel 

Plaza Tanjungpinang atas jasa pelanggan pemerintah untuk 

melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang ada di surat 

perintah kerja ( SPK ) yang telah disepakati bersama, sehingga 

kemungkinan pembayaran tidak tertagih sangat kecil. Berdasarkan 

kontrak ini Hotel Plaza Tanjungpinang menaruh kepercayaan yang 

besar kepada pelanggan pemerintah yakni  memberikan tenggang 

waktu dalam melakukan pembayaran tanpa menerapkan kelebihan 

membayar. 

 Sementara ditinjau dari segi hubungan baik dengan 

pelanggan pemerintah hal ini sangat wajar, karena hal ini 

pulalah yang diharapkan oleh pelanggan pemerintah. Pengakuan 

pendapatan Hotel Plaza Tanjungpinang menggambarkan transaksi 

pendapatan telah terjadi, yang mana besarnya pendapatan sebagai 

hasil usaha perusahaan akan dicatat dan ditunjukan kedalam 

laporan keuangan perusahaan. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Hotel Plaza 

Tanjungpinang, perusahaan telah memenuhi standar sesuai dengan 

PSAK No.23, dimana perusahaan telah mengakui pendapatan jasa 
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pada saat jasa tersebut telah dilakukan atau dinikmati oleh 

pelanggan pemerintah. Maka pengakuan pendapatan pada Hotel Plaza 

Tanjungpinang tersebut, sesuai dengan prinsip realisasinya 

dimana pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah 

diterima oleh pelanggan pemerintah. Dapat dikatakan pengakuan 

pendapatan apapun yang digunakan oleh Hotel Plaza Tanjungpinang, 

perusahaan konsisten dalam penggunaan nya agar dapat 

menyelesaikan daya banding operasional perusahaan dari periode 

ke periode berikutnya. 

 

Analisis pengakuan pendapatan atas jasa pelanggan nonpemerintah 

Sumber Pendapatan Perusahaan dari pelanggan nonpemerintah 

 Hotel Plaza Tanjungpinang merupakan perusahaan yang 

aktifitasnya bergerak di bidang jasa pariwisata yaitu 

perhotelan. Pendapatan yang diperoleh pada Hotel Plaza 

Tanjungpinang terdiri dari produk dan jasa yang ditawarkan ke 

pelanggan. 

 Dapat diklasifikasikan menjadi dua pendapatan yang berasal 

dari aktifitas perusahaan dan pendapatan lain yang biasa disebut 

minor operated department sales. 

a) Pendapatan dari Penjualan Kamar  

 Pendapatan dari penjualan kamar di Hotel Plaza 

Tanjungpinang  dilakukan oleh department front office dan 

penyiapan kamar dilakukan oleh department house keeping yaitu 

room maid atau room boy. Resepsionis merupakan salah satu bagian 

dari front office berfungsi menyiapkan laporan kamar yang 

terhuni dan yang siap untuk dijual (vacant) untuk setiap waktu 

tugas (shift). Proses penjualan kamar yang berasal dari tamu 

atau pelanggan pemerintah di Hotel Plaza Tanjungpinang, sebagai 

berikut : 

a. Pelanggan yang datang atau memesan baik melalui fax dan 

telepon langsung menuju kantor depan dengan mengisi  

registrasi tamu. 

b. Bagi pelanggan  baik melalui reservasi atau datang sendiri 
harus dimintai deposit sebesar ( 150% dikali dari biaya 

harga kamar ) dikali selamanya menginap. 

c. Apabila pelanggan nonpemerintah lewat dari 1 hari yaitu 

batas check out jam 13: 00 wib, resepsionis akan bertanya 

kepada pelanggan tersebut apakah kamar stay atau masih mau 

menyambung. 

d. Bagi pelanggan yang biaya kamar akan di tanggung oleh 

perusahaan atau Travel Agent  untuk biaya lainnya harus 

dimintai deposit sebesar ( 150% dikali dari  harga kamar ) 

dikali selamanya menginap. 

e. Bagi tamu owner baik melalui reservasi atau datang sendiri 
dan bukan pemesanan dari owner sendiri wajib diberitahukan 

kepada owner untuk klarifikasi harga kamar, dan deposit. 

 Pada proses penjualan kamar di Hotel Plaza Tanjungpinang 

mengakui pendapatannya berdasarkan metode accrual basis. Dimana 

penjualan kamar tersebut mengakui pendapatannya pada saat kamar 

telah dipakai atau dinikmati oleh pelanggan. 
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b) Pendapatan dari Penjualan Makanan dan Minuman 

 Pendapatan yang berasal dari penjualan makan dan minum di 

Hotel Plaza Tanjungpinang dilakukan oleh departemen Food dan 

Beverage ( Restaurant ).  

 Proses pendapatan penjualan dari makanan dan minuman bagi 

pelanggan non pemerintah Hotel Plaza Tanjungpinang adalah 

sebagai berikut : 

a. Tamu atau pelanggan dari pemerintah maupun nonpemerintah 
yang menikmati makan dan minum secara langsung 

pembayarannya ke kasir restaurant, apabila tidak 

menggunakan fasilitas lainnya atau hanya makan dan minum 

saja. 

b. Apabila pelanggan menggunakan paket pertemuan yang 

pemesannya melalui bagian pemasaran. Selanjutnya bagian 

pemasaran membuat pesanan coffee break, makan siang dan 

makan malam berupa function order ditujukan kepada kapten 

departement food dan beverage terlebih dahulu melalui 

bagian accounting. 

c. Setelah kapten departement food dan beverage menerima 

pesanan tersebut, selanjutnya kapten food dan beverage 

memberi pesanan kepada kitchen dan dalam penyajian 

dilakukanoleh waiter maupun waiterss. 

d. Penjualan dari hasil coffee break, makan siang dan malam 
untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pelanggan 

nonpemerintah pembayaran melalui bagian pemasaran dan 

selanjutnya diberikan kebagian accounting.  

e. Penagihan pembayaran dilakukan oleh bagian pemasaran dan 
selanjutnya diberikan kepada bagian accounting 

 Dalam hal ini perusahaan mengakui pendapatannya 

berdasarkan metode accrual basis, mengingat perusahaan akan 

mengakui pendapatan pada saat terjadinya transaksi yaitu pada 

saat pelanggan telah mengkonsumsi makan dan minum tersebut. Dan 

bagi pelanggan nonpemerintah, Hotel Plaza Tanjungpinang mengakui 

pendapatannya berdasarkan metode accrual basis yaitu pada saat 

terjadinya transaksi. Jadi, dapat dikatakan Hotel Plaza 

Tanjungpinang dalam hal ini menerapkan pengakuan pendapatan 

berdasarkan metode accrual basis bagi pelanggan yang langsung 

datang ke restaurant tetapi cara pembayarannya secara tunai dan 

untuk paket pertemuan pengakuan pendapatan berdasarkan  metode 

accrual basis, yang mana perusahaan terlebih dahulu meminta uang 

deposit sebesar 50% dari kegiatan yang akan dilaksanakan. 

c) Pendapatan dari Penjualan Ruang Pertemuan 
 Pendapatan yang berasal dari penjualan ruang pertemuan ( 

Ball Room ) di Hotel Plaza Tanjungpinang dilakukan oleh 

departemen Food dan Beverage ( Banguet ) melalui reservasi 

bagian penjualan atau pemasaran ( marketing ) . Meeting room 

adalah ruang pertemuan yang disediakan di area hotel digunakan 

untuk pertemuan-pertemuan rapat dan sebagainya. Proses 

pendapatan dari penjualan ruang pertemuan bagi pelanggan 

nonpemerintah Hotel Plaza Tanjungpinang adalah sebagai berikut : 

a. Tamu atau pelanggan baik pelanggan  nonpemerintah, memesan 

ruang meeting  baik secara langsung maupun via telepon 
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melalui bagian pemasaran. 

b. Setelah diterima dan di catat oleh bagian pemasaran dalam 

pemakaian ruang  tersebut, selanjutnya bagian pemasaran 

membuat pesanan ruangan berupa  function order ditujukan 

kepada captain banquet  yang terlebih dahulu melalui 

 bagian  accounting. 

c. Setelah kapten banquet menerima pesanan tersebut, 

selanjutnya captain  banquet memerintah kepada bawaannya 

untuk menyusun ruangan  pertemuanyang dipesan oleh bagian 

pemasaran. 

d. Penagihan pembayaran dilakukan oleh bagian pemasaran yang 

selanjutnya  diberikan kepada bagian accounting, 

pembayarannya secara cash atau tunai. 

 Untuk penjualan ruang pertemuan pada Hotel Plaza 

Tanjungpinang, mengakui pendapatannya berdasarkan metode accrual 

basis bagi pelanggan nonpemerintah. 

d) Pendapatan dari Penjualan Jasa Laundry, Telepon Dan Taxi 
Service 

 Pendapatan yang berasal dari cucian laundry, telepon dan 

mobil merupakan pendapatan minor operated department sales bagi 

perusahaan. Proses pendapatan dari cucian laundry pada Hotel 

Plaza Tanjungpinang adalah sebagai berikut : 

a. Tamu atau pelanggan yang menginap dikamar hotel 

menghubungi bagian  department house keeping meminta 

pakaiannya dicuci. 

b. Selanjutnya pakaian terus dicuci di tempat laundry, 

setelah pakaian dicuci bagian linen(department house 

keeping ) membuat list. 

c. Pembayaran dilakukan secara tunai yang diterima oleh kasir 
bagian front office ( kantor depan ). 

 Proses pendapatan dari taxi service pada Hotel Plaza 

Tanjungpinang adalah sebagai berikut : 

a. Tamu atau pelanggan yang menginap di hotel menghubungi 

bagian front office ( kantor depan ) untuk menggunakan 

fasilitas mobil atau taxi service. 

b. Selanjutnya bagian receptionist ( front office ) 

menghubungi sopir atau driver, meminta agar tamu tersebut 

menggunakan taxi service. 

c. Pembayaran dilakukan secara tunai yang diterima oleh kasir 
bagian front office ( kantor depan ). 

 Hotel Plaza Tanjungpinang untuk tamu atau pelanggan, dalam 

hal antar mau jemput tamu yang akan menginap tidak dikenakan 

biaya apapun. 

 Proses pendapatan dari telepon pada Hotel Plaza 

Tanjungpinang adalah sebagai berikut : 

a. Tamu atau pelanggan yang menginap di hotel menghubungi 

bagian front office ( kantor depan ) untuk menggunakan 

fasilitas telepon. 

b. Selanjutnya bagian receptionist ( front office ) 

menghubungi nomor telepon yang diminta tamu tersebut. 

c. Pembayaran dilakukan secara tunai yang diterima oleh kasir 
bagian front office ( kantor depan ). 
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 Dari pendapatan-pendapatan diatas, Hotel Plaza 

Tanjungpinang dalam hal ini menerapkan pengakuan pendapatan 

secara metode accrual basis, tetapi pembayarannya dilakukan 

secara tunai 

 

Pengakuan Pendapatan Perusahaan Bagi Pelanggan NonPemerintah 

 Pengakuan pendapatan menurut prinsip berlaku umum pada 

Hotel Plaza Tanjungpinang menjelaskan dalam hal kebijaksanaan 

mengenai pengakuan pendapatan sebagai hasil penjualan jasa 

kamar, ruang pertemuan, makanan dan minuman bagi pelanggan 

nonpemerintah lebih mengacu pada pengakuan pendapatan 

berdasarkan konsep accrual basis, yakni pendapatan diakui pada 

saat  terjadinya transasksi. Dimana pendapatan dan biaya secara 

hati-hati disamakan, dengan kata lain pendapatan harus sejalan 

dengan biaya pada periode tersebut. Dan untuk paket pertemuan 

pengakuan pendapatannya berdasarkan metode accrual basis. 

 Untuk pendapatan dari laundry, telepon dan taksi atau 

mobil Hotel Plaza Tanjungpinang mengakui pendapatannya 

berdasarkan metode accrual basis. Hotel Plaza Tanjungpinang dari 

hasil penjualan jasa kamar, ruang pertemuan , makanan dan 

minuman dapat dikatakan telah diperoleh atau dihimpun apabila 

telah dipakai atau telah dinikmati oleh pelanggan. Perusahaan 

akan mengeluarkan bill tagihan untuk pelanggan yang menggunakan 

jasa kamar, ruang pertemuan makanan dan minuman dapat dikatakan 

telah diperoleh atau dihimpun apabila telah dipakai atau telah 

dinikmati oleh pelanggan.Untuk paket pertemuan dalam penjualan 

kamar, ruang pertemuan, makan dan minum untuk pelanggan 

nonpemerintah perusahaan meminta uang deposit sebesar 50% dari 

harga yang disepakati. Perusahaan akan mengeluarkan bill tagihan 

untuk pelanggan yang menggunakan jasa kamar, ruang pertemuan dan 

makan minum bagi pelanggan nonpemerintah berupa kwitansi atau 

faktur. 

 

Analisis dan Evaluasi Hasil Penelitian Bagi Pelanggan 

NonPemerintah  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Plaza 

Tanjungpinang pengakuan pendapatan atas jasa pelanggan 

nonpemerintah sebagai berikut:  

a. Perusahaan mengakui pendapatan penjualan ruang pertemuan, 
jasa kamar, makan dan minum secara metode accrual basis, 

yakni pada saat pelanggan telah menikmati jasa kamar, 

telah mengkonsumsi makanan atau minuman dan menggunakan 

ruang pertemuan tersebut. Dengan kata lain, jasa kamar 

diakui sebagai pendapatan setelah lewat tengah malam. 

Sedangkan penjualan ruang pertemuan pengakuan pendapatan 

diakui pada saat ruang pertemuan telah dipakai atau 

dilaksanakan oleh pelanggan. 

 Berikut contoh transaksi pencatatan penjualan makanan dan 

minuman direstaurant, yaitu :  

 Pada tanggal 1 oktober 2012 pelanggan nonpemerintah 

mengkonsumsi jasa makanan dan minuman sebesar Rp157.300,- ( 

seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah ) yaitu : makan 
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Rp33.000,- , minum Rp110.000,- ditambah tax 10% Rp 14.300,-. 

Adapun jurnal tersebut sebagai berikut : 

 Kas    Rp157.300,- 

   Pendapatan Jasa : 

     Makanan Rp 33.000,- 

     Minuman Rp110.000,- 

     Tax 10% Rp  14.300,- 

 Untuk pendapatan penjualan makanan dan minuman bagi tamu 

yang datang atau menikmati langsung di restaurant, cara 

pembayaran secara tunai. Mengingat pelanggan atau tamu tersebut 

bukan pelanggan yang menginap di Hotel Plaza Tanjungpinang. 

b. Untuk paket pertemuan, perusahaan lebih mengacu 

menggunakan  metode  accrual basis. Dimana terlebih dahulu 

perusahaan meminta uang deposit  sebesar 50% dari kegiatan 

yang akan dilaksanakan.Dengan alasan pelanggan nonpemerintah 

tidak menggunakan surat perjanjian kontrak, sehingga 

kemungkinan pembayaran tidak tertagih jauh lebih besar. 

 Pengakuan pendapatan atas jasa pelanggan nonpemerintah 

pada Hotel Plaza Tanjungpinang menggambarkan transaksi 

pendapatan telah terjadi, yang mana besarnya pendapatan sebagai 

hasil usaha perusahaan akan dicatat dan ditunjukan kedalam 

laporan keuangan perusahaan. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Hotel Plaza 

Tanjungpinang, perusahaan telah memenuhi standar sesuai dengan 

PSAK No.23, dimana perusahaan telah mengakui pendapatan jasa 

pada saat jasa tersebut telah dilakukan atau dinikmati oleh 

pelanggan nonpemerintah. Maka pengakuan pendapatan pada Hotel 

Plaza Tanjungpinang tersebut sesuai dengan prinsip realisasinya 

dimana pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah 

diterima oleh pelanggan nonpemerintah. Dapat dikatakan pengakuan 

pendapatan apapun yang digunakan oleh Hotel Plaza Tanjungpinang, 

perusahaan konsisten dalam penggunaan nya agar dapat 

menyelesaikan daya banding operasional perusahaan dari periode 

ke periode berikutnya. 

 

     KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka 

penelitian ini mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengakuan pendapatan atas jasa pelanggan pemerintah pada 
Hotel Plaza Tanjungpinang telah sesuai dengan PSAK No.23 

yaitu : pengakuan pendapatan sehubungan dengan transaksi 

tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat 

penyelasaian dari transaksi disebut sebagai metode 

persentase penyelesaian, dimana pendapatan diakui dalam 

periode akuntansi pada saat jasa ditunaikan. 

Pembayaran oleh jasa pelanggan pemerintah dilakukan sesuai 

dengan surat perintah kerja yang berupa cek atau giro.  

2. Pengakuan pendapatan atas jasa pelanggan nonpemerintah 

Hotel Plaza Tanjungpinang, perusahaan telah memenuhi 

standar sesuai dengan PSAK No.23, dimana perusahaan telah 
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mengakui pendapatan jasa pada saat jasa tersebut telah 

dilakukan atau dinikmati oleh pelanggan nonpemerintah. 

Maka pengakuan pendapatan pada Hotel Plaza Tanjungpinang 

tersebut sesuai dengan prinsip realisasinya dimana 

pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah 

diterima oleh pelanggan nonpemerintah. Dan pembayaran oleh 

jasa pelanggan non pemerintah dilakukan secara tunai yang 

berupa uang. 

 

Saran 

 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulisan mencoba 

memberi saran: 

1. Pendapatan dari hasil pemakaian taxi service oleh 

pelanggan sebaiknya dimasukan sebagai pendapatan dari 

perusahaan secara keseluruhan. Karena di dalam pengakuan 

pendapatan yang diperoleh dari taxi service, pemakaian 

mobil merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

2. Dalam pencatatan piutang, sebaliknya perusahaan menetapkan 
kebijakan terhadap penyisihan piutang ragu-ragu agar 

perusahaan tidak mengalami kerugian, mengingat pelanggan 

dari pemerintah selalu terdapat mutasi dilingkungan 

kerjanya. 

3. Seharusnya Hotel Plaza Tanjungpinang mempunyai laundry 

sendiri, agar pendapatan yang di dapat semakin besar. 

4. Hendaknya dalam pemakaian atau penjualan bagi pelanggan 

dari pemerintah seharusnya dimintai uang muka ( DP ) 

sebanyak 30% dari pemakaian yang akan dilaksanakan, agar 

perusahaan tidak banyak mengeluarkan biaya operasional 

tersebut. 
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