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ABSTRAK 

Pendapatan adalah penghasilan  yang timbul selama dalam aktivitas  normal  

entitas dan dikenal dengan bermacam-macam  sebutan  yang berbeda seperti penjualan, 

penghasilan jasa  (fees), bunga, dividen dan  royalti. Penelitian  ini  dilakukan  pada 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang yang menyelenggarakan program 

perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya melalui sistem 

jaminan sosial, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk 

menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, guna meningkatkan nilai 

manfaat bagi peserta dan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip – prinsip perseroan 

terbatas. 

  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pendefinisian, pengakuan, 

pengukuran, pengungkapan pendapatan berdasarkan PSAK No. 23 pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang. Metode yang  digunakan adalah  metode  

penelitian  kualitatif,  yaitu  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan, 

Pendefinisian pendapatan sangat sesuai dalam perlakuan akuntansi pendapatan pada 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang. Pengakuan pendapatan pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang diakui berdasarkan cash basis dimana 

pendapatan diakui apabila pendapatan yang hanya diperhitungkan berdasarkan 

penerimaan dan pengeluaran kas. Pengukuran pendapatan dicatat sebesar penerimaan 

kas yang diterima atau sebesar nilai  wajar  imbalan  yang  diberikan  untuk  

memperolah  pendapatan  tersebut.  Pengungkapan  pendapatan dilakukan berdasarkan 

pos masing-masing pendapatan. Pendefinisian Pengakuan, pengukuran, pengungkapan 

pendapatan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang telah sesuai dengan 

PSAK No.23.  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pemerintah menerapkan asuransi sosial sebagai suatu asuransi yang bentuknya 

wajib bagi setiap warga negaranya, dimana setiap anggota masyarakat yang terlibat 

dalam asuransi tersebut memikul kewajiban sosial dan memperoleh jaminan sosial juga. 

Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk Badan 

Penyelenggara yang bentuk badan hukumnya berdasarkan prinsip kegotongroyongan, 



nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib 

, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk 

pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Berdasarkan 

pasal  5 ayat 1 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional,harus dibentuk Badan penyelenggara Jaminan Sosial dengan 

Undang- undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara 

untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat 

indonesia yaitu salah satunya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan 

Berdasarkan bidangnya yaitu Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan 

dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, 

khususnya dibidang Asuransi sosial melalui penyelenggaran program perlindungandan 

kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya melalui sistem jaminan sosial,  BPJS 

Ketenagakerjaan  juga ikut serta dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya 

perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, guna 

meningkatkan nilai menfaat bagi peserta dan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip 

–prinsip perseroan terbatas. 

Hasil  penelitian  menunjukkan,  Pendefinisian pendapatan sangat sesuai dalam 

perlakuan akuntansi pendapatan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang. 

Pengakuan pendapatan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang diakui 

berdasarkan cash basis dimana pendapatan diakui apabila pendapatan yang hanya 

diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengkururan pendapatan 

dicatat sebesar penerimaan kas yang diterima atau sebesar nilai  wajar  imbalan  yang  

diberikan  untuk  memperolah  pendapatan  tersebut.  Pengungkapan  pendapatan 

dilakukan berdasarkan pos masing-masing pendapatan. Pendefinisian Pengakuan, 

pengukuran, pengungkapan pendapatan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Tanjungpinang telah sesuai dengan PSAK No.23. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Asuransi 

Pengertian asuransi menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang dikutip 

dari Satria (2011:13) adalah “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, 

dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan 

menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena sutu kerugian 

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena 

suatu peristiwa tak tertentu”. 

Pengertian Asuransi Sosial 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004  yang dimaksud dengan 

asuransi sosial adalah “Suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang 



berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang 

menimpa peserta dan atau anggota keluarganya”. 

 

Karakteristik Asuransi Sosial 

1. Penanggung biasa adalah suatu organisasi dibawah wewenang pemerintah. 

2. Tertanggung biasanya adalah masyarakat luas anggota atau golongan masyarakat 

tertentu. 

3. Kepentingannya adalah risiko berupa suatu kerugian yang sudah diatur dan 

ditentukan terlebih dahulu. 

4. Sifatnya wajib berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan 

lainnya. 

PENDAPATAN 

Pendefinisian Pendapatan 

Pengertian pendapatan memiliki arti yang bermacam - macam, tergantung dari 

segi mana ditinjau pengertian pendapatan. Pengertian pendapatan menurut Ahmed R 

Belkaoui dalam Maharani (2010:14), pendapatan telah diinterprestasikan sebagai 

berikut :Arus masuk aktiva bersih yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa. 

Arus keluar barang atau jasa dari perusahaan kepelanggannya; dan Produk perusahaan 

yang dihasilkan dari penciptaan barang atau jasa oleh usaha selama periode waktu 

tertentu. 

Pengakuan Pendapatan  

Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur 

kriteria pengakuan yang sesuai dengan Standar Akuntansi dalam Laporan Neraca dan 

Laba Rugi yaitu (Harahap,2011:96) :  

1. Ada kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan 

mengalir dari  atau atau kedalam perusahaan  

2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 

Menurut Pawan dalam Jurnal EMBA (2013:351), selama ini ada  dua dasar 

pengakuan dari pendapatan pendapatan, yaitu : 

1. Accrual Basis 

Dasar aktual ini mengakui pendapatannya pada saat periode terjadinya transaksi 

pendapatan. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada 

saat kejadian walaupun kas belum diterima. 

2. Cash Basis 

Dasar tunai ini mengakui apabila pendapatan yang hanya diperhitungkan 

berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Dan penjualan barang atau jasa 

hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima. 



Pengukuran Pendapatan 

Harahap (2011:96) menyatakan bahwa pengukuran adalah “proses penetapan 

jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam 

neraca atau laporan laba rugi. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang 

diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi 

biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli. Pada 

umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan yaitu 

jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Namun jika terdapat 

perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal maka imbalan tersebut diakui sebagai 

pendapatan bunga”. 

Pengungkapan Pendapatan 

Suwardjono (2011) dalam Pawan dalam Jurnal EMBA (2013:352), 

pengungkapan diartikan “ memasok informasi dalam laporan keuangan, termasuk 

laporan itu sendiri, catatan atas laporan, dan pengungkapan tambahan yang terkait 

dengan laporan. Ini tidak mencakup pernyataan publik atau swasta yang dibuat oleh 

manajemen atau informasi yang diberikan diluar laporan keuangan”. Sebagai salah satu 

prinsip dalam akuntansi keuangan, istilah pengungkapan dikaitkan secara langsung 

dengan laporan keuangan. Pengungkapan merupakan salah satu alat yang penting untuk 

mengurangi asimetri informasi antar manajer dengan pemilik perusahaan. 

Pendefinisian, Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan Pendapatan menurut 

PSAK No.23 

Pendefinisian Pendapatan 

Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 

diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih 

atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat 

ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan 

karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan, begitupun dalam hubungan keagenan, 

arus masuk bruto manfaat ekonomi termasuk jumlah yang ditagih atas nama prinsipal, 

tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan, dan karena itu bukan merupakan 

pendapatan. Yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang diterima. 

Menurut PSAK No.23 Pengertian dari Pendapatan adalah arus masuk bruto dari 

manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode 

bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanam modal. 

Secara umum, pendapatan pada perusahaan ada dua jenis yaitu pendapatan yang 

bersasal dari kegiatan utama perusahaan, dan pendapatan yang berasal dari luar kegiatan 

perusahaan. Pendapatan terbentuk karena adanya perubahan bentuk kas atau menjadi 

aktiva yang sah.  

Pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu : 



1. Hasil penjualan barang dagangan adalah pendapatan yang diperoleh dari 

penjualan barang kepada pihak lain selama periode akuntansi tertentu yang 

dinilai dari jumlah yang dibebankan kepada pembeli atau pelanggan. 

2. Pendapatan Jasa pada umumnya adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan 

utamanya diberi nama sesuai dengan spesifikasi jasa yang dihasilkan kepada 

pemakai jasa tersebut. Pendapatan dari transaksi penjualan jasa daoat diestimasi 

atas tugas yang disepakati perusahaan. Pendapatan sehubungan dengan transaksi 

tersebut diakui pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. 

Menurut Standar Akuntansi keuangan, penjualan jasa dapat diakui dengan 

metode Persentase penyelesaian, bila memenuhi seluruh kondisi berikut: 

1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. 

2. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehunbungan dengan transaksi tersebut 

akan diperoleh perusahaan. 

3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur 

dengan andal. 

4. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya tidak menyelesaian 

transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. 

Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan 

dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas. Terkadang kemungkinan besar 

tersebut baru tercapai pada saat imbalan diterima atau ketidakpastian dihilangkan. 

Pendapatan dan beban sehubungan dengan  transaksi yang sama atau peristiwa lain 

diakui secara bersamaan, proses ini biasanya mengacu pada  pengaitan pendapatan dan 

beban. Beban, termasuk jaminan dan biaya lain yang terjadi setelah pengiriman barang, 

biasanya dapat diukur dengan andal jika kondisi lain untuk pengakuan pendapatan yang 

berkaitan telah dipenuhi.  

Tingkat penyelesaian transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode. 

Entitas menggunakan metode yang dapat mengukur dengan andal jasa yang diberikan. 

Bergantung pada sifat transaksi, metode tersebut dapat meliputi : 

1. Survei pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

2. jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa 

yang harus dilakukan. 

3. 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. 

Pembayaran berkala dan uang muka yang diterima dari pelanggan sering kali 

tidak mencerminkan jasa yang dilakukan. Untuk tujuan praktis, jika jasa dilaksanakan 

melalui sejumlah kegiatan yang tidak dapat ditentukan selama suatu periode, 

pendapatan diakui atas dasar garis lurus selama periode tertentu, kecuali jika ada bukti 

bahwa terdapat metode lain yang lebih baik dapat mencerminkan tingkat penyelesaian. 



Jika kegiatan tertentu jauh lebih signifikan daripada kegiatan yang lain, pengakuan 

pendapatan ditunda sampai kegiatan yang signifikan tersebut dilakukan. 

Menurut PSAK No.23 kriteria pengakuan pendapatan biasanya diterapkan 

secara terpisah kepada setiap transaksi namun pada keadaan tertentu perlu untuk 

menerpkan kriteria pengakuan tersebut kepada komponen – komponen yang dapat 

diidentifikaso secara terpisah dari suatu transaksi tunggal supaya mencerminkan 

substansi dari transaksi tersebut. Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua 

atau lebih transaksi bersama - sama bila transaksi tersebut terikat sedemikian rupa 

sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat rangkaian 

transaksi tertentu secara keseluruhan. 

Pengakuan Pendapatan 

Kriteria dari pengakuan pendapatan adalah relevan dan andal. Informasi yang 

relevan diharapkan dapat memberikan umpan balik pada saat yang sama dan 

disampaikan pada waktu yang tepat. Sedangkan informasi yang andal  diharapkan dapat 

memberikan informasi yang jujur serta dapat diverifikasi sehingga pemakai lnformasi 

dapat bergantung pada data yang disajikan. Menurut PSAK No.23 pendapatan diakui 

berdasarkan : 

1. Bunga 

2. Royalti  

3. Dividen. 

Jika bunga yang belum dibayar telah diakui sebelum pembelian investasi yang 

berbunga, maka penerimaan bunga kemudian dialokasikan antara periode sebelum 

pembelian dan sesudah pembelian, hanya bagian setelah pembelian yang diakui sebagai 

pendapatan. Pendapatan dari transaksi penjualan harus diakui apabila : 

1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara 

signifikan kepada pembeli. 

2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan 

kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang 

yang dijual. 

3. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. 

4. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut 

akan mengalir kepada entitas tersebut. 

5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut 

dapat diukur dengan andal 

Penjualan jasa dapat diakui apabila memenuhi kondisi sebagai berikut : 

1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. 

2. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut 

dapat diperoleh entitas. 

3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur 

dengan andal. 



4. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi  tersebut 

dapat diukur dengan andal. 

Pengukuran Pendapatan 

Menurut PSAK No.23, pengukuran pendapatan dilakukan berdasarkan jumlah 

uang yang diterima dikurangi dengan beban-beban atau pendapatan diukur dengan nilai 

wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima perusahaan. Biaya operasional 

yang timbul dalam perjalanan pengangkutan dimasukkan dalam perhitungan yang 

dipengaruhi pada tarif yang akan dibayar dan dianggap sebagai harga pokok yang 

terjadi.   Oleh sebab itu, pengakuan pendapatan merupakan penentuan yang sangat 

kritis, mengingat kesalahan dalam penentuan ini akan berakibat fatal pada pengukuran 

pendapatan dan kelayakan laba yang tentu saja akan mempengaruhi mutu informasi 

keuangan yang diperoleh dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan perusahaan. 

Pengukuran pendapatan dilakukan dengan memandang nilai tukar dan jumlah uang 

yang disepakati harus dibayar oleh konsumen pada saat terjadinya transaksi. Nilai tukar 

yang disepakati merupakan ukuran terbaik bagi pendapatan perusahaan pada saat terjadi 

penjualan jasa. 

Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah 

pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. 

Namun, jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari 

imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau dapat 

diterima. Nilai wajar yang dimaksud adalah suatu jumlah dimana suatu aktiva mungkin 

ditukarkan atas suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan 

berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 

Misalnya, entitas dapat memberikan kredit bebas bunga kepada pembeli atau 

menerima wesel tagih dari pembeli dengan tingkat bunga dibawah pasar sebagai 

imbalan dari penjualan barang. Jika perjanjian tersebut secara efektif merupakan 

transaksi keuangan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh 

penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat (imputed). 

Tingkat bunga tersirat yang digunakan adalah yang paling mudah ditentukan antara: 

1. Tingkat bunga yang berlaku bagi instrumen serupa dari penerbit dengan 

penilaian kredit yang sama. 

2. Tingkat bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen tersebut ke harga jual 

tunai saat ini dari barang atau jasa. 

Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai 

yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang 

menghasilkan pendapatan. Hal ini sering terjadi dengan komoditas seperti minyak atau 

susu di mana penyalur menukarkan persediaan di beberapa lokasi untuk memenuhi 

permintaan dengan dasar tepat waktu dalam suatu lokasi. Jika barang dijual dan jasa 

diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka 

pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan.  



Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima, 

disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan. Ketika nilai wajar dari 

barang atau jasa yang diterima tidak dapat diukur secara andal, maka pendapatan 

tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan 

dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer. 

 

Pengungkapan Pendapatan 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.23 revisi 2010 mengenai 

pengungkapan pendapatan, perusahaan harus mengungkapkan sebagai berikut: 

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk 

metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang 

melibatkan pemberian jasa. 

2. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode 

tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari: 

1. Penjualan barang. 

2. Penjualan jasa. 

3. Bunga. 

4. Royalti. 

5. Dividen. 

3. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup 

dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. 

Dalam pengungkapan pendapatan, perusahaan harus mengungkapkan 

pendapatan pada laporan laba rugi dan disajikan menurut posnya masing-masing, 

seperti pendapatan sewa modal, pendapatan bea administrasi, bunga dan provisi dan 

lain-lain. Selain itu juga laporan laba rugi mengungkapkan  metode pengakuan 

pendapatan yang sesuai dengan PSAK No.23 dan mengungkapkan setiap kategori dari 

pendapatan diakui selama periode laporan sesuai  dengan posnya masing-masing.  

 

METODELOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode penelitian tidak terlepas dari teknik (alat-alat pengukur apa yang 

diperlukan dalam melaksanakan  penelitian) dan prosedur (urutan – urutan pekerjaan 

yang harus dilakukan dalam suatu penelitian). Menurut Sugiyono (2010:4), yang 

dimaksud dengan metode penelitian adalah “Merupakan cara ilmiah yang digunakan 

untuk mendapatkan data yang objektif, valid dan reliabel dengan tujuan dapat 

ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”. 

 



Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Tanjungpinang yang beralamat di Jl. Engku Putri, Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan 

Riau. 

Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Maret 2014 sampai Juli 2014 

Populasi dan sampel. 

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang. Sedangkan yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Tanjungpinang di beberapa bagian (divisi) yang juga dijadikan sebagai sampel  

penelitian sehingga dengan demikian teknik yang digunakan dalam penentuan jumlah 

sampling adalah total sampling, karena semua anggota populasi dijadikan sebagai 

sampel dan digunakan bila jumlah populasi relatif kecil dan atau kurang dari 30 Orang ( 

Sugiyono, 2010 : 124). 

Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dari hasil jawaban 

kuesioner yang dibagikan, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, 

dan refensi – referensi yang berkaitan. 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 mendatangi langsung objek yang diteliti guna 

mendapatkan data - data yang  diperlukan dalam pengungkapan masalah yang di teliti.  

Penelitian ini dilakukan melalui : 

Observasi 

Metode ini dilakukan dengan pengamatan langsung kepada objek penelitian baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman penelitian 

dalam bentuk lembar pengamatan. Metode inin digunakan guna mengetahui masalah-

masalah yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang. 

 

 

 

 



Wawancara 

Mengumpulkan 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. 

1. Daftar Pertanyaan / angket. 

Teknik pengumpulan data dengan membagikan lembar pernyataan mengenai 

judul penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang. 

2. Studi  Kepustakaan (Library Research) 

Maksud studi kepustakaan yang dilakukan adalah untuk memperoleh data 

sekunder atau data pendukung yang berfungsi sebagai landasan teori guna mendukung 

data primer yang telah didapatkan dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh 

dilakukan dengan cara : 

1. Membaca literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti 

2. Membaca dan mempelajari materi kuliah serta bahan tertulis lainnya seperti 

artikel, jurnal, dan sumber-sumber lainnya 

Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2009:244) analisis data adalah “Proses mencari dan 

menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan–

bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain”. 

Untuk menganilsa data yang diperoleh dalam pembahasan ini, teknik yang 

gunakan adalah metode analisis data deskriptif yaitu data-data yang diperoleh dari 

penelitian dikumpulkan, kemudian disusun dan seterusnya diolah sehingga diperoleh 

gambaran dari masalah tersebut. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Membagikan kuesioner kepada 12 orang karyawan BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Tanjungpinang. 

2. Mengumpulkan kuesioner setelah responden mengisi secara lengkap daftar 

pertanyaan penelitian tersebut. 

3. Mengklasifikasikan jawaban dari setiap sub pertanyaan pada kuesioner. 

4. Melakukan penskoran terhadap jawaban dari responden untuk setiap jawaban 

akan diberikan nilai jawaban “Ya” = 1, dan “Tidak” = 0. 

Penskoran ini berdasarkan ketentuan dari Skala Guttman yang menyatakan 

bahwa Skala Guttman merupakan skala kumulatif yang digunakan untuk 

jawaban yang bersifat jelas dan konsisten, misalnya Yakin-Tidak Yakin, Ya-

Tidak, Benar-Salah, dan lain sebagainya. Skala Guttman hanya ada dua inteval 



yaitu Benar (B) dan Salah (S), dapat dibuat bentuk pilihan ganda dan bisa juga 

dibuat dalam bentuk checklist (Riduwan, 2009 : 89-90). 

5. Menghitung jumlah jawaban “Ya” dan banyaknya pertanyaan. 

6. Menganalisis jumlah jawaban yang diperoleh dengan menggunakan rumus: 

               “  ”

                                
 x 100% 

7. Menghitung besarnya persentase jawaban “Ya”. 

GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN 

Sejarah Singkat Perusahaan 

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab 

dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada 

masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti 

halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial 

berdasarkan  funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan 

masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. 

Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga 

Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan 

perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. 

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT 

Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya 

untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, 

JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. 

Pendefinisian 

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 sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari pada biaya 

yang telah dibebankan maka perusahaan mengalami kerugian. Salah satu penentu 

besarnya laba rugi adalah pendapatan. Berdasarkan pembahasan, BPJS Ketenagakerjaan 

mendefinisikan pendapatan sebagai dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan 

himpunan iuran (sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, 

dan/atau Pemerintah) beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk 

pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan 

program Jaminan Sosial.  



Pendapatan diberi nama sesuai dengan spesifikasi jasa yang dihasilkan kepada 

pemakai jasa tersebut, pendapatan itu diakui, diukur dengan jumlah satuan aktiva yang 

diterima dari peserta, dan diungkapkan berdasarkan kebijakan-kebijakan akuntansi, 

sehingga BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang mampu membuat suatu 

perbedaan dalam pengambilan keputusan pegawai. 

Pendapatan perusahaan telah memenuhi definisi dari unsur laporan keuangan 

yaitu pendapatan itu sendiri yang telah dipaparkan dalam PSAK No.23 pada bab 

sebelumnya. 

Pengakuan 

Berikut ini akan diuraikan proses pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang: 

1. Pengusaha mengisi dan menyampaikan formulir kepada  BPJS Ketenagaerjaan . 

BPJS Ketenagakerjaan setempat menentukan tarif iuran jaminan untuk 

pengusaha yang bersangkutan. 

2.  BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang menerbitkan sertifikat 

kepesertaan, kartu peserta paling lama 7 (tujuh) hari setelah formulir pendaftaran 

diterima lengkap dari pengusaha dan telah membayar iuran pertamanya. 

3. Setelah ditandatangani oleh masing-masing bagian yang berwenang maka akan 

dicatat sebagai berikut : 

Kas  Rp. xxx 

Pendapatan  Rp. Xxx 

 

Berdasarkan uraian di atas Pengakuan pendapatan pada BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Tanjungpinang berdasarkan cash basis, dimana pendapatan diakui berdasarkan 

periode saat terjadinya transaksi dan pada saat uang tunai sudah benar-benar diterima. 

Pendapatan iuran adalah pendapatan dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi 

kerja, dan/atau Pemerintah. Perlakuan akuntansi yang tepat dibutuhkan untuk mengelola 

pendapatan iuran karena apabila dilakukan kurang baik maka akan berpengaruh 

terhadap perusahaan. Adanya calon peserta yang diterima menjadi anggota jaminan 

sosial disebut sebagai tertanggung karena telah memenuhi syarat (terjadinya perjanjian 

kontrak asuransi). akibat dari perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan perjanjian 

kontrak jaminan sosial (transaksi) maka hal ini akan mempengaruhi laba rugi 

perusahaan. Karena apabila perusahaan mendapatkan keuntungan maka laba perusahaan 

dinyatakan lebih kecil dari seharusnya. 

Pengakuan pendapatan dalam BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

 



Pengakuan pendapatan iuran 

Pendapatan yang tarmasuk di dalamnya yaitu pendapatan iuran Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), pendapatan iuran Jaminan Kematian (JK), pendapatan iuran 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), pendapatan iuran jaminan Jasa Konstruksi 

(JJK), pendapatan iuran TK Mandiri, pendapatan iuran Program TKI. 

Pengakuan pendapatan usaha lainnya adalah pendapatan investasi, meliputi 

pendapatan bunga, yaitu : 

1. Pendapatan bunga, diakui dan dicatat pada saat tanggal jatuh tempo, sebesar 

bunga yang telah jatuh tempo dan pada tanggal neraca dilaporkan bersama 

dengan bunga yang sudah accrued pada tanggal tersebut. 

2. Pendapatan deviden, diakui dan dicatat pada saat deviden atas saham yang 

bersangkutan diumumkan sebesar deviden yang akan diperoleh. 

3. Pendapatam sewa, pendapatan Kerjasama Operasi (KSO), pendapatan investasi 

melalui FM, pendapatan investasi lainnya, laba pelepasan investasi maupun 

keuntungan dari kenaikan nilai investasi. 

4. Pengakuan pendapatan lain-lain. 

PSAK No.23 mengatur tentang pendapatan khususnya transaksi atas peristiwa 

ekonomi yang timbul dari penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aktiva 

lainnya biasanya berupa bunga, royalti, dan deviden. BPJS Ketenagakerjaan 

menghasilkan pendapatannya dari penjualan jasa. Penjualan jasa ini sebagai peristwa 

yang berulang, dengan demikian PSAK No.23 tentang peristiwa ekonomi sebagai 

sumber utama dan sumber sampingan pendapatan  bagi perusahaan berlaku sepenuhnya. 

pendapatan dari penjualan jasa dan pendapatan yang berhubungan dengan transaksi 

tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi yang 

disebut dengan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini pendapatan diakui 

yaitu pada saat jasa ditunaikan. 

 Analisa yang baik mengenai pengakuan pendapatan akan membantu dalam 

kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang, jika keliru dalam 

menentukan pendapatan maka akan mengakibatkan salah dalam pengambilan 

keputusan. Dengan diterapkan PSAK No.23 maka laporan keuangan laba rugi dapat 

dipercaya kebenarannya. 

Pengukuran  

Nilai tukar adalah ukuran terbaik untuk mengetahui hasil perolehan dari 

pemberian jasa. Nilai tukar tersebut diukur dengan nilai rupiah, bukan dollar maupun 

mata uang asing. BPJS ketenagakerjaan mempraktekan bahwa nilai tukar dari 

pemberian jasa adalah ukuran yang akan diterima pada saat kas diterima. Pendapatan 

dari penjualan jasa tersebut dinilai wajar, artinya pengukuran pendapatan hasil 

pemberian jasa Jaminan sosial. Berdasarkan PSAK No.23 suatu perusahaan dapat 

membuat estimasi yang handal terhadap pendapatan yang akan diterima setelah 

perusahaan mencapai persetujuan dengan pihak lain dalam hal berikut : 



1. Hak masing – masing pihak yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dengan 

kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak-

pihak tersebut. 

2. Imbalan yang harus dipertukarkan 

3. Cara dan persyaratan pembayaran serta penyelesaian. 

Dari keterangan diatas, unsur teknis dan objektivitas yang dapat dijadikan 

sebagai dasar pengukuran pendapatan yang akan dijadikan data akuntansi yang objektif 

bagi perusahaan. 

Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang pengukuran pendapatan 

terjadi pada saat penyerahan jasa. Pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi dan 

diukur berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dari 

penyerahan jasa tersebut. Pengukuran ditentukan berdasarkan jenis pelayanan jasa serta 

menunjukkan besarnya kas setara yang akan diterima perusahaan. 

Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang menyatakan kriteria pendapatan 

dari penjualan jasa dapat diakui apabila dipenuhi keadaan atau dalam kondisi-kondisi 

tertentu. Pengukuran pendapatan pada BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan, karena selama ini perusahaan mengakui pendapatan 

berdasarkan satuan rupiah. Maka transaksi yang berlaku dalam mata uang asing akan 

disesuaikan dengan kurs standar yang berlaku pada saat terjadinya transaksi, dalam 

menjalankan operasinya perusahaan tersebut mengukur nilai pendapatan, jika telah ada 

persetujuan dari peserta. Kemudian akan dilaporkan dalam laporan keuangan yaitu 

laporan laba rugi tahun berjalan.  

Pengungkapan 

Dalam pengungkapan pendapatan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Tanjungpinang mengungkapkan pendapatan pada laporan laba rugi dan disajikan dalam 

posnya masing-masing, seperti pendapatan iuran, pendapatan investasi dan pendapatan 

lain-lain.pengungkapan dilakukan secara konsisten disetiap periode akuntansi agar 

laporan keuangan yang dihasilkan akurat dalam mencerminkan posisi keuangan dan 

hasil operasi perusahaan. 

 Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi perusahaan 

telah sesuai dengan PSAK No. 23 dan mengungkapkan setiap elemen dari pendapatan 

diakui selama periode laporan telah sesuai dengan posnya masing-masing. Hal tersebut 

telah memenuhi kriteria pengungkapan dalam PSAK No. 23 tentang pengungkapan 

pendapatan. 

Kesesuaian 4 Komponen secara bersama-sama 

Pendapatan diberi nama sesuai dengan spesifikasi jasa yang dihasilkan kepada 

pemakai jasa tersebut, pendapatan itu diakui, diukur dengan jumlah satuan aktiva yang 

diterima dari peserta, dan diungkapkan berdasarkan kebijakan-kebijakan akuntansi, 

sehingga BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang mampu membuat suatu 

perbedaan dalam pengambilan keputusan pegawai. Berdasarkan persentase pencapaian 



perlakuan untuk pendefinisian pendapatan diperoleh 86,45% yang berarti sangat sesuai 

sehingga pendapatan perusahaan telah memenuhi definisi dari unsur laporan keuangan 

yaitu pendapatan itu sendiri yang telah dipaparkan dalam PSAK No.23 pada bab 

sebelumnya. 

Untuk komponen Pengakuan pendapatan BPJS Ketenagakerjaan menghasilkan 

pendapatannya dari penjualan jasa. Penjualan jasa ini sebagai peristwa yang berulang, 

dengan demikian PSAK No.23 tentang peristiwa ekonomi sebagai sumber utama dan 

sumber sampingan pendapatan  bagi perusahaan berlaku sepenuhnya. pendapatan dari 

penjualan jasa dan pendapatan yang berhubungan dengan transaksi tersebut harus diakui 

dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi yang disebut dengan metode 

persentase penyelesaian. Dengan metode ini pendapatan diakui yaitu pada saat jasa 

ditunaikan. Persentase capaian yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang diajukan 

diperoleh 77,04% yang diartikan sesuai dengan acuan yang dijadikan pedoman. 

Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang pengukuran pendapatan 

terjadi pada saat penyerahan jasa. Pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi dan 

diukur berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dari 

penyerahan jasa tersebut. Pengukuran ditentukan berdasarkan jenis pelayanan jasa serta 

menunjukkan besarnya kas setara yang akan diterima perusahaan, persentase yang 

diperoleh sebesar 85,41% dan dapat disimpulkan bahwa pengukuran yang dilaksanakan 

sangat sesuai. 

Dalam pengungkapan pendapatan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Tanjungpinang mengungkapkan pendapatan pada laporan laba rugi dan disajikan dalam 

posnya masing-masing, seperti pendapatan iuran, pendapatan investasi dan pendapatan 

lain-lain.pengungkapan dilakukan secara konsisten disetiap periode. Untuk komponen 

pengungkapan pendapatan diperoleh nilai sebesar 85,41 % yang berarti sangat sesuai, 

sehingga adapun hasil keseluruhan dari keempat komponen secara bersama-sama dapat 

disimpulkan sangat sesuai yaitu rata-rata berkisar 80-100%. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis sajikan dalam 

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pendefinisian pendapatan sangat sesuai dalam perlakuan akuntansi pendapatan 

pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang. 

2. Pengakuan pendapatan telah sesuai dalam perlakuan akuntansi pendapatan pada 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang. 

3. Pengukuran pendapatan sangat sesuai dalam perlakuan akuntansi pendapatan 

pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang. 

4. Pengungkapan pendapatan sangat sesuai dalam perlakuan akuntansi pendapatan 

pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang. 



5. Pendefinisian pendapatan, Pengakuan pendapatan, Pengukuran Pendapatan, dan 

Pengungkapan pendapatan sangat sesuai dalam perlakuan akuntansi pendapatan 

pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang. 

 

SARAN 

Pada bagian akhir skripsi ini diajukan saran yang berkaitan dengan pembahasan 

yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun saran-saran yang diajukan sebagai berikut : 

1. Baik dalam pendefinisian, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan 

pendapatan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang telah menggunakan 

metode-metode yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, 

maka dari itu diharapkan untuk selanjutnya perusahaan tetap menjalankan hal 

tersebut secara konsisten. 

2. Kualitas adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, jasa ataupun 

melebihi harapan. Meningkatkan kualitas barang lebih menekankan kepada 

aspek kepuasan pelanggan dan pendapatan, meningkatkan kualitas dalam 

pengadaan jasa yaitu kualitas mempunyai hubungan yang erat dengan pihak 

yang mengkonsumsi atau kepuasan pelanggan. Maka Dalam pengelolaan 

keuangan diharapkan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam 

pelaporan keuangan sehingga dapat menjadi lembaga yang baik secara kinerja 

maupun secara keuntungan. 
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