
“PENGAKUAN PENDAPATAN DENGAN PENDEKATAN METODE 

PERSENTASE PENYELESAIAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN 

PT. BENTAN SONDONG TANJUNGPINANG” 

AYU PRATIWI PANGESTU WINDYANTO 

100462201264 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang 

Email: ayu91_dora@yahoo.com 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bentan Sondong yang merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak 

dibidang kontraktor, perencanaan dan konsultan arsitektur. Didalam penyelesaian kontrak yang dilakukan oleh 

PT. Bentan Sondong, perusahaan membutuhkan waktu lebih dari satu periode akuntansi. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian 

pada PT. Bentan Sondong Tanjungpinang telah sesuai dengan PSAK No. 34 apa tidak. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh penulis pada PT. Bentan Sondong bahwa perusahaan mengakui pendapatannya berdasarkan 

kemajuan fisik yang dilakukan dengan opname dilapangan tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang pada 

periode berjalan sesuai dengan PSAK No. 34 Paragraf 25 yang menyebutkan bahwa pendapatan kontrak 

dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga 

pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara 

proporsional. Untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini maka teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan observasi.  

Kata Kunci: Pengakuan, Pendapatan, Persentase Penyelesaian dan PSAK No. 34 

 

PENDAHULUAN 

1.Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang terjadi di masyarakat maka 

diharuskan pada semua perusahaan agar mampu menjaga kestabilan dan mempertahankan kondisi perusahaan 

serta mampu untuk bersaing dengan perusahaan lain dalam hal meningkatkan mutu dan pelayanan agar 

eksistensinya dan diferensiasinya dengan perusahaan lain tetap melekat diingatan para konsumen. Pendapatan 

merupakan hal yang penting dalam operasi suatu perusahaan, karena didalam melakukan semua aktivitas usaha, 

perusahaan akan mengharapkan laba yang dipengaruhi oleh pendapatan dari aktivitas tersebut. Adanya 

perbedaan dalam pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan mengakibatkan 

perlakuan akuntansi tentang pendapatan, biaya dan laba kotor yang diakui perusahaan. Sehingga diperlukan 

alokasi pendapatan dan biaya kontrak yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pencatatan dan 

pengakuannya pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia 

(2010) yaitu PSAK 34: Kontrak Konstruksi paragraf 04 suatu kontrak konstruksi mungkin dinegosiasikan untuk 

membangun sebuah aset tunggal seperti jembatan, bangunan, bendungan, pipa, jalan, kapal dan terowongan. 

Kontrak konstruksi juga berkaitan dengan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama 

lain dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan; kontrak seperti ini misalnya, 

konstruksi kilng-kilang minyak atau bagian-bagian lain yang kompleks dari pabrik atau peralatan. Berdasarkan 

Ikatan Akuntan Indonesia (2010) yaitu PSAK 34: Kontrak Konstruksi paragraf 11 pendapatan kontrak terdiri 

dari nilai pendapatan yang semula disetujui dalam kontrak; penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan 

pembayaran insentif (sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur secara 

andal. Pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang umumnya menggunakan metode persentase 

penyelesaian sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia (2010) yaitu PSAK 34: Kontrak Konstruksi paragraf 25 

pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut 

sebagi metode persentase penyelesaian. 

PT. Bentan Sondong adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang kontraktor, perencanaan 

dan konsultan arsitektur yang mana kegiatan rutinnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan misi 
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usaha yaitu harus mampu memupuk keuntungan yang wajar guna dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan dimasa yang akan datang (going concern).  Dari uraian diatas penulis ingin mengetahui bagaimana 

pengakuan pendapatan dan memberikan pandangan dasar tentang akuntansi kontrak konstruksi tentang 

bagaimana pendapatan kontrak, pengakuan pendapatan dan beban kontrak, biaya kontrak, pelaporan, estimasi 

serta pengungkapan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Revisi (2010) yang 

diterapkan oleh PT. Bentan Sondong dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Untuk mengetahui 

hal tersebut maka penulis menganalisanya dalam skripsi dengan judul “Pengakuan Pendapatan dengan 

menggunakan metode Persentase Penyelesaian (Studi Kasus pada PT. Bentan Sondong Tanjungpinang).” 

 

2.Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan 

pendapatan dengan metode persentase penyelesaian pada PT. Bentan Sondong Tanjungpinang telah sesuai 

dengan PSAK No. 34. 

 

LANDASAN TEORI  

1.Pengertian Pendapatan 

            Menurut Belkaoui (2006) Pendapatan telah diinterprestasikan sebagai berikut : 

a. Arus masuk aktiva bersih yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa; 

b. Arus keluar barang atau jasa dari perusahaan kepelanggannya; dan 

c. Produk perusahaan yang dihasilkan dari penciptaan barang atau jasa oleh usaha selama periode waktu 

tertentu. 

2.Pengertian Biaya 

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau 

berkurangnya aktiva/terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan entitas. 

3.Pengakuan Pendapatan 

 Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2010) yaitu PSAK 34: Kontrak Konstruksi Paragraf 25 

pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut 

dengan metode persentase penyelesaian. Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya 

kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban dan laba yang 

diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. 

4.Pengukuran Pendapatan 

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2010) yaitu PSAK 34: Kontrak Konstruksi Paragraf 12 

pendapatan kontrak adalah “Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat 

diterima. Pengukuran pendapatan kontrak dipengaruhi oleh ketidakpastian yang bergantung pada hasil dari 

peristiwa di masa depan. Estimasi sering kali perlu direvisi sesuai dengan realisasi dan hilangnya ketidakpastian. 

Oleh karena, itu jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau menurun dari satu periode ke periode 

berikutnya. 

5.Akuntansi Untuk Perusahaan Konstruksi 

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2010) yaitu PSAK 34: Kontrak Konstruksi Paragraf 02 adalah 

suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang 

berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan 

pokok penggunaan.  

Paragraf 26 dalam metode persentase penyelesaian, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan pada 

laporan laba rugi pada periode akuntansi dimana pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak biasa diakui sebagai beban 

dalam laba rugi pada periode akuntansi dimana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. 

Paragraf 30 tahap penyelesaian suatu kontrak dapat ditentukan dalam berbagai cara. Entitas menggunakan 

metode yang mengukur secara andal pekerjaan yang dilakukan.  

6.Pengungkapan 

Paragraf 39 entitas mengungkapkan: 

- Jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode; 

- Metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode; 

- Metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak. 

7.Metode Pengakuan Pendapatan Kontrak 

Menurut Ghazali dalam Rini (2012) metode pengakuan pendapatan yang secara umum digunakan dalam 

perusahaan konstruksi, adalah:  

1. Metode Kontrak Selesai (Completed-Contract Method) 

Metode pengakuan pendapatan dengan kontrak selesai adalah metode pengakuan dimana pendapatan dan 

laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Metode kontrak selesai biasanya digunakan perusahaan 

yang mempunyai kontrak jangka pendek dengan taksiran atas biaya yang akan dikeluarkan kurang dapat 

diandalkan serta terdapat ketidakpastian yang melekat dalam kontrak.  Metode ini didasarkan atas hasil–hasil 



yang telah ditentukan secara final, dan bukan atas dasar taksiran–taksiran mengenai bagian–bagian pekerjaan 

yang belum dilaksanakan, yang dapat meliputi biaya–biaya yang tidak bisa diduga dimuka dan kerugian–

kerugian yang tidak bisa diduga sebelumnya. 

Menurut Kieso (2007) metode kontrak selesai harus digunakan perusahaan hanya: 

- Jika suatu entitas terutama mempunyai kontrak jangka pendek, atau 

- Jika syarat-syarat untuk menggunaka metode persentase penyelesaian tidak dapat dipenuhi, atau 

- Jika terdapat bahaya yang melekat dalam kontrak itu diluar resiko bisnis normal atau berulang. 

Dalam metode kontrak selesai biaya-biaya dari kontrak yang dikerjakan diakumulasikan, dan tidak ada 

pembebanan yang dilakukan atas rekening pendapatan, biaya dan laba kotor sampai dengan kontrak selesai 

dikerjakan. Metode kontrak selesai tidak melakukan pencatatan sebelum penyelesaian kontrak, sehingga untuk 

kerugian-kerugian yang sudah dapat diduga harus dilakukan penyisihan. Selain itu, dalam metode kontrak 

selesai terdapat pendapatan yang tidak dilaporkan sampai tahun penyelesaiannya sehingga menimbulkan 

penyimpangan dalam pencatatan laba. Metode kontrak selesai memiliki keunggulan dan kelemahan, seperti 

yang diungkapkan menurut Kieso (2007) bahwa ”Keunggulan utama metode kontrak selesai adalah pendapatan 

yang dilaporkan didasarkan atas hasil akhir dan bukan atas estimasi pekerjaan yang belum 

dilaksanakan.”Sedangkan kelemahan utamanya adalah bahwa metode ini tidak mencerminkan kinerja masa 

berjalan apabila periode kontrak mencakup lebih dari satu periode akuntansi.” Menurut Stice (2007) ayat jurnal 

untuk periode kontrak akan dibuat di pembukuan kontrak, baik dalam metode persentase penyelesaian maupun 

metode kontrak selesai. 

- Untuk mencatat biaya yang terjadi: 

   (Dr) Konstruksi dalam proses .................................................... xxx 

   (Cr)    Bahan Baku, Kas, dan lain-lain ....................................       xxx 

- Untuk Mencatat Tagihan: 

(Dr) Piutang usaha .....................................................................  xxx 

(Cr)    Tagihan atas kemajuan kontrak konstruksi..................          xxx 

- Untuk Mencatat penerimaan kas dari penagihan: 

(Dr)  Kas ...................................................................................  xxx 

(Dr) Piutang Retensi ................................................................. xxx 

(Cr)     Piutang Usaha ............................................................      xxx  

Dalam kontrak selesai, ayat jurnal berikut ini akan dibuat guna mengakui pendapatan dan biaya serta 

menutup akun persediaan dan akun tagihan pada saat penyelesaian kontrak yaitu: 

   (Dr)  Tagihan Atas Kemajuan kontrak konstruksi ........................ xxx 

   (Cr)     Pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang ..........   xxx  

   (Dr) Biaya Kontrak konstruksi jangka panjang............................. xxx 

   (Cr)     Konstruksi dalam proses.................................................       xxx 

Karena akun konstruksi dalam proses berisi biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui (keduanya sama 

dengan total pendapatan yang diakui sampai tanggal tersebut), maka pada saat penyelesaian kontrak, saldo dari 

akun ini akan sama persis dengan jumlah diakun tagihan atas kemajuan kontrak konstruksi, karena akun tagihan 

mencerminkan harga kontrak (total pendapatan). Menurut Kieso (2007) sebagai contoh, untuk proyek jembatan 

Hardhat Construction company, maka ayat jurnal berikut ini dibuat pada tahun 2009 menurut metode kontrak 

selesai untuk mengakui pendapatan dan biaya serta menutup akun persediaan dan penagihan: 

   (Dr) Penagihan Atas Kemajuan kontrak konstruksi ...........  $4.500.000 

   (Cr) Pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang ...    $4.500.000 

   (Dr) Biaya Kontrak konstruksi jangka panjang...................  $4.500.000 

   (Cr) Konstruksi dalam proses...........................................      $4.500.000 

Perbandingan laba kotor yang diakui menurut metode yang berbeda, Hardhat Construction company akan 

mengakui laba sebagai berikut:  

 

 

 

2. Metode Persentase Penyelesaian (Percentage-of-Completion Method) 

Metode pengakuan pendapatan dengan persentase penyelesaian adalah metode pengakuan yang biasanya 

digunakan oleh perusahaan yang memiliki kontrak jangka panjang, dimana jangka waktunya lebih dari satu 

periode akuntansi. Metode ini mencerminkan prestasi kerja masa berjalan atas penyelesaian kontrak lebih dari 

satu periode akuntansi.  

Menurut Kieso (2007) menyatakan bahwa pada metode persentase penyelesaian ”Pendapatan dan laba 

kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase penyelesaian. Biaya 

konstruksi ditambah laba kotor yang dihasilkan sampai hari ini diakumulasikan dalam sebuah akun 

              Selesai    Persentase Penyelesaian        Kontrak  

 2007     $125.000               $0 
 2008     $199.000                  $0 

 2009     $126.000                                     $450.000 



Biaya yang terjadi sampai tanggal ini 

Estimasi total biaya terkini 

 

persediaan (konstruksi dalam proses), dan termin diakumulasi dalam akun kontrak persediaan (tagihan atas 

konstruksi dalam proses)”.  Menurut Kieso (2007) ukuran dalam mengakui pendapatan ini diidentifikasi dan 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Ukuran Masukan (Input Measures) 

Ukuran masukan didasarkan atas hubungan yang sudah ditetapkan antara suatu unit masukan dan 

produktivitas. Ukuran ini didasarkan pada hubungan yang ditetapkan atau diasumsikan antara satu unit input 

dengan produktivitas. Ukuran ini meliputi:  

- Metode biaya ke biaya (Cost to Cost Method)   
Kieso (2007) menyatakan bahwa ” menurut dasar biaya terhadap biaya, persentase penyelesaian diukur 

dengan membandingkan biaya yang sudah terjadi sampai tanggal ini dengan estimasi total biaya paling akhir 

untuk menyelesaikan kontrak itu”. Sejalan dengan teori yang diuraikan diatas, Kieso (2007) memberikan rumus 

untuk persentase penyelesaian dasar biaya terhadap biaya sebagai berikut: 

 

 

 
 

Sumber: Kieso, 2007 
Rasio persentase biaya yang terjadi terhadap estimasi total biaya diterapkan pada total pendapatan atau 

estimasi total laba kotor atas kontrak tersebut untuk mendapatkan jumlah pendapatan atau laba kotor yang akan 

yang akan diakui sampai tanggal hari ini, dinyatakan dengan rumus berikut: 

 

 
               

Sumber: Kieso, 2007 

Untuk mengetahui jumlah pendapatan dan laba kotor yang diakui setiap periode berjalan, dasar biaya 

terhadap biaya dapat digunakan rumus sebagai berikut: 
 

 

 

   

 Sumber: Kieso, 2007 

Untuk mengilustrasikan metode persentase penyelesaian, asumsikan bahwa Hardhat Construction 

Company memiliki kontrak yang dimulai pada bulan Juli 2007, untuk membangun sebuah jembatan senilai 

$4.500.000 yang diharapkan selesai pada bulan Oktober 2009, dengan estimasi biaya sebesar $4.000.000. Data 

berikut ini berkaitan dengan periode konstruksi tersebut (perhatikan bahwa pada akhir tahun 2008 estimasi total 

biaya telah meningkat dari $4.000.000 menjadi $4.050.000):  

   2007 2008 2009 

Biaya sampai tanggal ini $1.000.000 $2.916.000 $4.050.000 

Estimasi biaya untuk menyelesaikan $3.000.000 $1.134.000 - 

Termin selama tahun berjalan $900.000 $2.400.000 $1.200.000 

Kas yang tertagih selama tahun berjalan $750.000 $1.750.000 $200.0000 

 

Persentase selesai dihitung seperti yang data dibawah ini: 

 

Ayat jurnal yang dibuat sebagai ikhtisar berbagai transaksi yang dimasukkan satu per satu pada saat terjadi 

selama tahun berjalan: 

 

 

  2007 2008 2009 

Harga Kontrak $4.500.000 $4.500.000 $4.500.000 

Dikurangi estimasi biaya:       

- Biaya sampai tanggal hari ini 
$1.000.000 $2.916.000 $4.050.000 

- Estimasi biaya untuk menyelesaikan $3.000.000 $1.134.000 $0 

- Estimasi total biaya $4.000.000 $4.050.000 $4.050.000 

Estimasi total laba kotor $500.000 $450.000 $450.000 

Persentase selesai 25% 72% 100% 

    

            ($1.000.000)       ($2.916.000)              ($4.500.000) 

    
            ($4.000.000)       ($4.050.000)              ($4.500.000) 

 

          

 

Pendapatan (laba kotor) yg 

akan diakui sampai  

tanggal ini 

Pendapatan (laba kotor)  

yang akan diakui pada 

periode sebelumnya 

Pendapatan  

Periode Berjalan 

= 
Persentase Penyelesaian 

Persentase Penyelesaian x 
Estimasi Total Pendapatan (Atau 

laba Kotor) 

Pendapatan (atau laba Kotor) yang akan diakui sampai 

tanggal hari ini 
= 

= 



  

 

                 2007                       2008                          2009 

Untuk mengakui pendapatan 

         dan laba kotor: 

Konstruksi dalam proses 

        (laba kotor)    125.000                       199.000                          126.000 
Beban Konstruksi                1.000.000    1.916.000       1.134.000  

       Pendapatan dari kontrak 

            Jangka panjang            1.125.000                2.115.000              1.260.000 

Untuk mencatat Penyele- 

        saian kontrak: 

Penagihan atas Konstruksi       
        Dalam proses           4.500.000 

     Konstruksi dalam proses                4.500.000    
 

 

 

 

 

 

 

    

Untuk mencatat biaya konstruksi:        

Konstruksi dalam Proses     $1.000.000                     $1.916.000                          $1.134.000 

       Bahan, Kas, Hutang,  

           dan sebagainya           $1.000.000          $1.916.000          $1.134.000 

    

Untuk mencatat Termin:        

Piutang Usaha                           $900.000                      $2.400.000                          $1.200.000 

       Penagihan atas konstruksi  

             dalam proses            $900.000          $2.400.000          $1.200.000 

        

Untuk mencatat hasil penagihan:        

Kas        $750.000    $1.750.000    $2.000.000  

Piutang Usaha             $750.000          $1.750.000           $2.000.000 

       

 

Estimasi pendapatan dan laba kotor yang akan diakui untuk setiap tahun dihitung sebagai berikut: 

                  2007              2008                                           2009 

 

 Pendapatan yang diakui pada tahun: 

 2007 $4.500.000 x 25%              $1.125.000                   -                         -  

 2008 $4.500.000 x 72%             -           $3.240.000  - 

  Dikurangi: pendapatan yang diakui  

       pada tahun 2007              $1.125.000 

  Pendapatan tahun 2008                      -                                   $2.115.000  - 

 2009 $4.500.000 x 100%                      -                   -                                  $4.500.000 

  Dikurangi: pendapatan yang diakui 

       Pada tahun 2007 dan 2008                      -                   -                                  $3.240.000 

  Pendapatan tahun 2009                      -                   -                                  $1.260.000 

 Laba kotor yang diakui pada tahun:  
 2007 $500.000 x 25%              $125.000                  -                          - 

 2008 $450.000 x 72%                      -                                  $324.000   - 

  Dikurangi: laba kotor yang diakui  

       pada tahun 2007              $125.000 

  Laba kotor tahun 2008                      -                                  $199.000  - 

 2009 $450.000 x 100%                      -                  -                                    $450.000 

  Dikurangi: Laba kotor yang diakui 

       Pada tahun 2007 dan 2008                      -                  -                                     $324.000 

  Laba kotor tahun 2009                      -                  -                                     $126.000  

 

Ayat jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba kotor serta untuk mencatat penyelesaian kontrak 

metode persentase penyelesaian biaya ke biaya (cost to cost method). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Metode upaya yang dikeluarkan (Efforts-Expended Method) 
Metode ini menentukan persentase penyelesaian atas pelaksanaan pekerjaan proyek dengan cara 

membandingkan usaha-usaha yang telah tercurah dengan usaha-usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

proyek. Metode ini berdasar pada usaha-usaha yang telah dicurahkan ke proyek, seperti: mesin, jam jasa, upah 

buruh, kuantitas bahan yang dipakai dan lain sebagainya. 

Definisi diatas diperkuat dengan pendapatan Stice (2007) menyatakan bahwa metode upaya yang 

dikeluarkan didasarkan pada beberapa ukuran atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ukuran-ukuran tersebut 

meliputi jam tenaga kerja, dolar tenaga kerja, jam mesin atau jumlah bahan baku. Dalam setiap kasus, tingkat 

penyelesaian diukur dengan cara yang serupa seperti metode biaya ke biaya: rasio dari usaha yang telah 

dilakukan sampai tanggal tersebut terhadap estimasi total usaha yang masih harus dilakukan untuk seluruh 

kontrak pekerjaan dalam pelaksanaan. 

2. Ukuran keluaran (Output Measures)  
Menurut Kieso (2007) ukuran keluaran dapat menghasilkan ukuran yang tidak akurat jika unit-unit yang 

digunakan tidak dapat dibandingkan dari segi waktu, metode upaya atau biaya untuk menyelesaikannya.  

Ukuran output yang dibuat menurut hasilnya (jumlah mil jalan yang diselesaikan, jumlah lantai bangunan yang 

diselesaikan) termasuk dalam kategori ini adalah metode-metode yang didasarkan pada unit yang diproduksi, 

tahapan-tahapan kontrak yang dicapai, dan nilai tambah. Misalnya jika kontrak tersebut menggunakan unit 

2007 2008 2009 



output, seperti jumlah kilometer panjang jalan, maka ukuran penyelesaiannya adalah rasio dari jumlah kilometer 

yang diselesaikan terhadap total kilometer yang disebutkan dalam kontrak. Menurut Dycman, Dukes dan Davis 

(1999) menyatakan bahwa untuk memiliki pengukuran kemajuan penyelesaian proyek yang realistis. 

Pengukuran input mauput output tidak selalu ideal. Pengukuran output berguna ketika hal itu mudah untuk 

mengukur presentase bahwa proyek diselesaikan dan ketika estimasi biaya penyelesaian setiap bagian proyek 

adalah konstan. Sedangkan dalam hal ini pengukuran input (biaya yang terjadi) tampaknya lebih akurat daripada 

pengukuran output. Pengukuran input sering digunakan ketika sulit mengukur kemajuan dengan menggunakan 

pengukuran output. Konstruksi kapal besar, misalnya sulit bagi pengukuran output untuk mengukur kemajuan. 

Namun, estimasi yang akurat secara wajar dari total biaya konstruksi untuk kapal biasanya dapat diperoleh.  

 

METODE PENELITIAN  

 

1. Lokasi Penelitian 

PT. Bentan Sondong adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak dibidang kontraktor, perencanaan 

dan konsultan arsitektur yang mana kegiatan rutinnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Peneliti 

melakukan survei lokasi dan pengumpulan data berdasarkan observasi langsung dengan mengunjungi 

perusahaan tersebut yang beralamat di Jl. Delima No.38 Tanjungpinang. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Data kuantitatif (data yang dinyatakan angka-angka atau bilangan numeric yang meliputi laporan Proyek 

dan laporan  laba rugi PT Bentan Sondong.  

b) Data kualitatif yaitu data – data berupa penjelasan atau pernyataan yang berhubungam dengan gambaran 

tentang perusahaan, kondisi perusahaan dari PT. Bentan Sondong. 

3. Sumber data 

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer yaitu data yang telah didokumentasikan oleh pihak perusahaan seperti laporan laba rugi dan 

data lain yang disampaikan secara lisan tentang gambaran dan kondisi perusahaan oleh pemimpin 

wakilnya ataupun staff accountingnya. 

b. Data Sekunder yaitu penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu metode penelitian yang  

dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dari literatur, catatan-catatan kuliah, bahan tulisan 

lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti sehingga dapat dijadikan data sekunder. Tujuan 

dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan landasan teori dan berbagai pengertian 

mengenai masalah yang diteliti.  

4. Teknik Pengumpulan data 

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer yaitu data yang telah didokumentasikan oleh pihak perusahaan seperti laporan laba rugi dan 

data lain yang disampaikan secara lisan tentang gambaran dan kondisi perusahaan oleh pemimpin 

wakilnya ataupun staff accountingnya. 

b. Data Sekunder yaitu penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu metode penelitian yang 

dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dari literatur, catatan-catatan kuliah, bahan tulisan 

lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti sehingga dapat dijadikan data sekunder. Tujuan 

dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan landasan teori dan berbagai pengertian 

mengenai masalah yang diteliti.  

5. Metode Analisis 

Penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara 

mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang 

berhubungan dengan  masalah yang dibahas untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. 

6. Teknik Analisis 

Adapun untuk menganalisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

- Mengetahui situasi kerja PT. Bentan Sondong dalam kegiatan operasional rutinnya adalah dibidang 

kontraktor, perencanaan dan konsultan arsitektur. Untuk selanjutnya dapat dinilai pengakuan 

pendapatannya dan metode apa yang digunakan oleh perusahaan. 

- Mengklasifikasikan proyek beserta nilai kontrak yang disetujui dan jangka waktu pengerjaannya, 

menganalisa pendapatan, biaya dan laba periode berjalan yang telah diakui perusahaan. 

- Melakukan perhitungan pendapatan dan laba periode berjalan dengan persentase 

penyelesaian berdasarkan metode biaya ke biaya (Cost-to-Cost Method).  
PEMBAHASAN 

1.Gambaran umum Perusahaan 

PT. Bentan Sondong didirikan pada tahun 1999 di depan Notaris A. NUGROHO HARTADJI, S.H Nomor 

36 tanggal 15 Oktober 1999 dengan NPWP 01.843.358.1-214.000 dan Sub Bidang Jasa Arsitektur, Jasa Sipil, 



 

Inspeksi Teknis, dan Tata Lingkungan. PT. Bentan Sondong berada di jalan Delima No. 38 Tanjungpinang 

Barat. PT. Bentan Sondong didirikan dengan maksud untuk dapat berperan serta dalam berbagai kegiatan 

pembangunan dan sebagai salah satu perusahaan jasa konsultansi yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan 

di lingkungan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman 

di bidangnya masing-masing, serta ditunjang tenaga ahli muda yang berpotensi. PT. Bentan Sondong yakin dan 

percaya dengan adanya deretan panjang pengalaman individual pengurus perusahaan, maka secara teknis 

maupun administrasi PT. Bentan Sondong yakin mampu untuk tetap eksis di dunia penyediaan jasa ini. 

Sebagaimana umumnya perusahaan konsultan yang berskala sedang memiliki keterbatasan dalam pengadaan 

tenaga ahli. Namun dengan dukungan team maka PT. Bentan Sondong memiliki satu daftar pendek untuk 

beberapa tenaga ahli yang bersedia membantu dalam penyelesaian beberapa pekerjaan konsultasi. 

2.Struktur organisasi 

 Menurut Boone dan Kurts (1982) diambil dari Basu Swastha (1998) dalam Herlambang (2014) organisasi 

adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi 

adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada 

perusahaaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dan bagaimana pekerjaan dibagi, 

dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.Bukan hanya sebagai informasi mengenai wewenang dan 

tanggungjawab perusahaan maka digunakan juga sebagai mewujudkan visi dan misi perusahaan baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk 

mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, logis kalau strategi 

dan struktur harus terkait erat. Jika manajemen melakukan perubahan signifikan dalam strategi organisasinya, 

struktur pun perlu dimodifikasi untuk menampung dan mendukung perubahan ini. 

Adapun struktur organisasi PT. Bentan Sondong dapat dilihat pada gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : PT. Bentan Sondong 

Gambar 4.1 Struktrul Organisasi PT. Bentan Sondong 

 

3.Deskripsi Hasil Penelitian 

a. Pengakuan Pendapatan yang Diterapkan Perusahaan 

Proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan PT. Bentan Sondong selesai dalam jangka waktu lebih dari 

satu tahun. Dalam melaksanakan semua proyeknya, perusahaan mengakui pendapatannya dengan metode 

persentase penyelesaian. 
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Pada PT. Bentan Sondong persentase penyelesaian konstruksi didasarkan atas tingkat kemajuan fisik 

proyek. Penilaian persentase bobot setiap kemajuan fisik merupakan hasil opname pekerjaan lapangan proyek 

yang dilakukan oleh pengawas lapangan. Perusahaan melakukan perhitungan pendapatan yang diakui dengan 

cara mengalikan persentase penyelesaian fisik yang sudah disetujui dengan nilai kontrak bersih, kemudian 

hasilnya akan dicatat  sebagai pendapatan. 

b. Pengakuan Biaya  

Pengakuan biaya dalam suatu perusahaan PT. Bentan Sondong juga dapat menjelaskan biaya apa saja yang 

dibutuhkan pada saat proyek sedang dilaksanakan dan nantinya akan dilaporkan kepada bagian akuntansi 

perusahaan. Biaya yang terjadi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung maupun tak langsung, 

biaya operasional, dan biaya utilitas berbagai peralatan yang berhubungan dengan proyek. 

c. Pengakuan Laba 

Perusahaan melakukan perhitungan laba dengan cara mengurangkan total pendapatan usaha dengan total 

biaya yang terjadi. Semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan 

untuk perusahaan dapat bersaing dengan para kompetitor lainnya dan tidak menutup kemungkinan untuk 

menarik minat para investor serta dapat menilai kinerja fundamental operasi perusahaan. 

d. Pembahasan 

PT. Bentan Sondong dalam melakukan perhitungan dan mengakui pendapatan proyek menerapkan metode 

persentase penyelesaian yang persentase kemajuan fisiknya ditentukan oleh hasil opname pekerjaan lapangan 

proyek yang dilakukan oleh pengawas lapangan. Penelitian ini menyajikan proyek konstruksi jangka panjang 

dalam hal Perencanaan Pembangunan Jalan di Kecamatan Siantan yang akan dikerjakan oleh PT. Bentan 

Sondong. Dimana kontrak tersebut akan dimulai pada tanggal 18 November 2011 dan selesai kontrak pada 

tanggal 20 Desember 2013. Pengakuan pendapatan biaya dan laba kotor menggunakan persentase penyelesaian 

pada kontrak jangka panjang sebagai berikut: 
Tabel 4.1 

Metode Persentase Penyelesaian Perencanaan Pembangunan Jalan di Kecamatan Siantan 

Proyek Jalan Menurut PT. Bentan Sondong 

 
   Sumber : Bagian Keuangan Kontrak Konstruksi PT. Bentan Sondong 
 

Nama Proyek   : Perencanaan Jalan di Kecamatan Siantan 

Nilai Kontrak   : Rp 3.953.400.000  

Taksiran Biaya Kontak  : Rp    573.310.101  

Taksiran Laba Kontrak  : Rp 3.380.089.899  

Waktu Kontrak   : 2 Tahun 

Taksiran Fisik Penyelesaian  : 25% untuk tahun 2011, 75% untuk tahun 2012 dan 

         100% untuk tahun 2013 

Fisik Penyelesaian yang sebenarnya : 25% untuk tahun 2011, 55% untuk tahun 2012 dan 

         25% untuk tahun 2013 

Data rincian proyek sebagai berikut: 
Tabel 4.2 

Data Biaya Proyek Perencanaan Jalan di Kecamatan Siantan 

Proyek Jalan Menurut PT. Bentan Sondong 

 

Keterangan 2011 2012 2013 

Biaya Bahan Rp45.648.050  Rp56.721.450  Rp56.746.250  

Biaya Upah Rp35.759.700  Rp72.992.353  Rp35.100.500  

Biaya Peralatan Rp50.100.000  Rp60.500.798  Rp38.100.000 

Biaya Overhead Rp35.000.000  Rp50.080.000  Rp 36.561.000  

Total Biaya Rp166.507.750  Rp240.294.601  Rp166.507.750  

      Sumber : Bagian Keuangan Kontrak Konstruksi PT. Bentan Sondong 

Periode 

Rincian 

Nilai Kontrak % Biaya 

Pendapatan Laba 

(Nilai Kontrak*Persentase) (Pendapatan-Biaya) 

2011 Rp3.953.400.000  25% Rp166.507.750  Rp             -  Rp988.350.000  Rp                -  Rp821.842.250  

2012 Rp3.953.400.000  75% Rp406.802.351  Rp240.294.601  Rp2.965.050.000  Rp1.976.700.000  Rp1.736.405.399  

2013 Rp3.953.400.000  100% Rp573.310.101  Rp166.507.750  Rp3.953.400.000  Rp988.350.000  Rp821.842.250  



 
Tabel 4.3 

Pengakuan Pendapatan, Biaya dan Laba Kotor Tahun 2011, 2012 dan 2013 

Proyek Jalan Menurut PT. Bentan Sondong 

 

Tahun Saat Ini Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan 

2011 

Pendapatan  Rp988.350.000  -  Rp988.350.000  

Biaya  Rp166.507.750  -  Rp166.507.750  

Laba Kotor  Rp821.842.250  -  Rp821.842.250  

2012 

Pendapatan Rp2.965.050.000  Rp988.350.000  Rp1.976.700.000  

Biaya Rp406.802.351  Rp166.507.750  Rp240.294.601  

Laba Kotor Rp2.558.247.649  Rp821.842.250  Rp1.736.405.399  

2013 

Pendapatan Rp3.953.400.000  Rp2.965.050.000  Rp988.350.000  

Biaya Rp573.310.101  Rp406.802.351  Rp166.507.750  

Laba Kotor Rp3.380.089.899  Rp2.558.247.649  Rp821.842.250  

         Sumber : Bagian Keuangan Kontrak Konstruksi PT. Bentan Sondong 

Ayat jurnal yang dibuat oleh PT. Bentan Sondong untuk mencatat biaya, pengakuan pendapatan dan laba 

kotor serta mencatat penyelesaian kontrak sebagai berikut: 

Periode 2011 

1. Pengakuan Biaya pada tahun 2011 

Sampai pada tanggal 25 Mei 2011 biaya yang terjadi untuk konstruksi sebesar Rp166.507.750. Maka PT. 

Bentan Sondong membuat jurnal untuk pengakuan biaya konstruksi sebagai berikut: 

(Dr) Biaya Konstruksi ..................................   Rp166.507.750 

(Cr)          Kas/Bank......................................................     Rp166.507.750 

Untuk periode 2011 persentase penyelesaian fisik konstruksi yang dilakukan PT. Bentan Sondong sebesar 

25%. Berdasarkan persentase tersebut maka dapat dihitung pendapatan kontrak yang diakui oleh perusahaan 

pada tahun 2011 sebesar Rp 988.350.000 diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

Pendapatan Kontrak 2011 = % Penyelesaian x Nilai Kontrak 

   = 25% x Rp 3.953.400.000 

  = Rp 988.350.000 

2. Tagihan Atas Pekerjaan Kontrak tahun 2011 

Perusahaan akan mengajukan tagihan kepada pemberi kerja sebesar pendapatan yang diakui. Jurnal yang 

dicatat untuk tagihan adalah sebagai berikut: 

(Dr) Piutang usaha .............................................  Rp 988.350.000 

(Cr)        Tagihan atas kemajuan kontrak konstruksi..........  Rp 988.350.000 

3. Penerimaan Kas dari Penagihan tahun 2011 

Pada akhir periode akuntansi perusahaan menerima kas dari klien sesuai dengan perjanjian kontrak yang 

telah disepakati. 

 Rincian penerimaan tahap I: 

- Biaya Konstruksi   =  Rp    166.507.750 

- Laba Kotor     =  Rp    821.842.250  

- Nilai Kontrak tahap I   =  Rp    988.350.000 

PT. Bentan Sondong mencatat jurnal sebagai berikut: 

(Dr)  Kas/Bank...................................................Rp 988.350.000 

(Cr)          Piutang Usaha .................................................Rp 988.350.000 

4. Pengakuan Pendapatan dan Laba Kotor tahun 2011 

Pada tahun 2011 perusahaan PT. Bentan Sondong mengakui pendapatan, biaya dan laba kotor pada periode 

berjalan yang dicatat pada akhir periode, berikut jurnalnya: 

(Dr)  Laba Bruto .......................................................  Rp 821.842.250  

(Dr)  Biaya................................................................. Rp 166.507.750 

(Cr)        Pendapatan Kontrak .........................................     Rp 988.350.000 

Periode 2012 

1. Pengakuan Biaya pada tahun 2012 

Sampai pada tanggal 25 Mei 2012 biaya yang terjadi untuk konstruksi sebesar Rp 240.294.601. Maka PT. 

Bentan Sondong membuat jurnal untuk pengakuan biaya konstruksi sebagai berikut: 

 

+ 

 



(Dr) Biaya Konstruksi ..............................   Rp 240.294.601 

(Cr)          Kas/Bank...................................................    Rp 240.294.601 

Untuk periode 2012 persentase penyelesaian fisik konsruksi yang dilakukan PT. Bentan Sondong sebesar 

75%. Berdasarkan persentase tersebut maka dapat dihitung pendapatan kontrak yang diakui oleh perusahaan 

pada tahun 2012 sebesar Rp2.965.050.000 diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

Pendapatan Kontrak 2012    = % Penyelesaian x Nilai Kontrak 

    = 75% x Rp 3.953.400.000 

    = Rp2.965.050.000 

Pendapatan yang diakui tahun 2012 =Rp2.965.050.000 Rp988.350.000 

     = Rp 1.976.700.000  

2. Tagihan Atas Pekerjaan Kontrak tahun 2012 

Perusahaan akan mengajukan tagihan kepada pemberi kerja sebesar pendapatan yang diakui. Jurnal yang 

dicatat untuk tagihan adalah sebagai berikut: 

(Dr) Piutang usaha .......................................... Rp 1.976.700.000 

(Cr) Tagihan atas kemajuan kontrak konstruksi..............  Rp 1.976.700.000 

3. Penerimaan Kas dari Penagihan tahun 2012 

Pada akhir periode akuntansi perusahaan menerima kas dari klien sesuai dengan perjanjian kontrak yang 

telah disepakati. 

Rincian penerimaan tahap II: 

- Biaya Konstruksi   =  Rp    240.294.601 

- Laba Kotor     =  Rp   1.736.405.399 

- Nilai Kontrak tahap II  =  Rp   1.976.700.000 

PT. Bentan Sondong mencatat jurnal sebagai berikut: 

(Dr)  Kas/Bank............................................. Rp   1.976.700.000 

(Cr)          Piutang Usaha ........................................ Rp   1.976.700.000 

4. Pengakuan Pendapatan dan Laba Kotor tahun 2012 

Pada tahun 2012 perusahaan PT. Bentan Sondong mengakui pendapatan, biaya dan laba kotor pada periode 

berjalan yang dicatat pada akhir periode, berikut jurnalnya: 

(Dr)  Laba Bruto...............................................   Rp 1.736.405.399  

(Dr)  Biaya........................................................   Rp   240.294.601 

(Cr)        Pendapatan Kontrak ...................................     Rp 1.976.700.000 

Periode 2013 

1. Pengakuan Biaya pada tahun 2013 

Sampai pada tanggal 23 Desember 2013 biaya yang terjadi untuk konstruksi sebesar Rp 166.507.750. 

Maka PT. Bentan Sondong membuat jurnal untuk pengakuan biaya konstruksi sebagai berikut: 

(Dr) Biaya Kontsruksi ..............................   Rp 166.507.750 

(Cr)        Kas/Bank.....................................................     Rp 166.507.750 

Untuk periode 2013 persentase penyelesaian fisik konsruksi yang dilakukan PT. Bentan Sondong telah 

selesai atau sebesar 100%. Berdasarkan persentase tersebut maka dapat dihitung pendapatan kontrak yang 

diakui pada tahun berjalan dilakukan dengan cara mengurangkan pendapatan tahun 2013 dengan pendapatan 

yang telah diakui tahun sebelumnya. Jumlah pendapatan yang diakui sampai tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

Pendapatan Kontrak 2013         = % Penyelesaian x Nilai Kontrak 

         = 100% x Rp 3.953.400.000 

          =  Rp 3.953.400.000 

Pendapatan yang diakui thn 2013  = Rp 3.953.400.000 Rp 988.350.000 Rp 1.976.700.000 

              = Rp 988.350.000 

2. Tagihan Atas Pekerjaan Kontrak tahun 2013 

Perusahaan akan mengajukan tagihan kepada pemberi kerja sebesar pendapatan yang diakui. Jurnal yang 

dicatat untuk tagihan adalah sebagai berikut: 

(Dr) Piutang usaha ...............................................  Rp 988.350.000 

(Cr)        Tagihan atas kemajuan kontrak konstruksi..........  Rp 988.350.000 

3. Penerimaan Kas dari Penagihan tahun 2013 

Pada akhir periode akuntansi perusahaan menerima kas dari klien sesuai dengan perjanjian kontrak yang 

telah disepakati. 

Rincian penerimaan tahap III: 

- Biaya Konstruksi   =  Rp 166.507.750 

- Laba Kotor     =  Rp   821.842.250 

- Nilai Kontrak tahap III  =  Rp   988.350.000 

PT. Bentan Sondong mencatat jurnal sebagai berikut: 

(Dr)  Kas/Bank............................................. Rp   988.350.000 

+ 

 

+ 

 



(Cr)          Piutang Usaha ........................................ Rp   988.350.000 

4. Pengakuan Pendapatan dan Laba Kotor tahun 2013 

Pada tahun 2013 perusahaan PT. Bentan Sondong mengakui pendapatan, biaya dan laba kotor pada periode 

berjalan yang dicatat pada akhir periode dan diakui dalam laporan laba rugi, berikut jurnalnya: 

(Dr)  Laba Kotor ...............................................   Rp 821.842.250  

(Dr)   Biaya.........................................................  Rp 166.507.750 

(Cr)        Pendapatan Kontrak ......................................     Rp 988.350.000 

Penyelesaian Kontrak 

 Pada tanggal 23 Desember 2013 perusahaan mengakui penyelesaian kontrak sebagai berikut: 

(Dr)  Penagihan atas konstruksi dalam proses............ Rp 3.953.400.000  

(Cr)      Konstuksi dalam proses ......................................Rp3.953.400.000 

a. Pengakuan Pendapatan dan Biaya Menurut PSAK No. 34 

Pada sub bab ini akan membahas bagaimana persentase, pencatatan, pengungkapan pengakuan pendapatan 

dan biaya kontrak menurut PSAK. PT. Bentan Sondong menerapkan kontrak harga tetap dengan nilai yang 

telaah disepakati diawal perjanjian perusahaan dengan menanggung biaya yang tidak dapat diperkirakan selama 

proyek masih berlangsung. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK No. 34 tentang Kontrak Konstruksi Revisi 

(2010) paragraf 06. Dengan adaanya perbedaan estimasi yang dihasilkan maka memungkinkan jumlah 

pendapatan meningkat bahkan menurun dari periode ke periode. 

Berdasarkan PSAK No. 34 Revisi (2010) paragraf 16 biaya suatu kontrak konstruksi terdiri dari: 

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu; 

- Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak 

tersebut; dan 

- Biaya lain yang khusus dapat ditaagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak. 

Berdasarkan PSAK No. 34 Revisi (2010) paragraf 32 jika hasil kontrak konstruksi tidak dapat diestimasi 

secara andal: 

- Pendapatan diakui hanya sekedar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat 

dipulihkan; 

- Biaya kontrak diakui sebagai beban pada periode terjadinya. 

Sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia PSAK No. 34: Kontrak Kosntruksi Paragraf 22 jika hasil kontrak 

konstruksi dapat diakui secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan  

kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap 

penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan.  

 Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2010) yaitu PSAK 34: Kontrak Konstruksi Paragraf 25 

pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut 

dengan metode persentase penyelesaian. Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya 

kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban dan laba yang 

diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. 

Paragraf 26 dalam metode persentase penyelesaian, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan pada 

laporan laba rugi pada periode akuntansi dimana pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak biasa diakui sebagai beban 

dalam laba rugi pada periode akuntansi dimana pekerjaan yang berhubungan dilakukan.  

Paragraf 39 entitas mengungkapkan: 

- Jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode; 

- Metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode; 

- Metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak. 

Paragraf 39 entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk pekerjaan dalam proses penyelesaian pada akhir 

periode pelaporan; 

- Jumlah akumulasi biaya yang terjadi dan laba yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui) sampai tanggal 

pelaporan; 

- Jumlah uang muka yang diterima; 

- Jumlah retensi. 

Paragraf 41 retensi adalah jumlah tagihan yang tidak dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan 

dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga telah diperbaiki. 

Paragraf 42 entitas menyajikan: 

- Jumlah tagihan bruto kepada pelanggan sebagai aset; 

- Jumlah utang bruto dari pelanggan sebagai liabilitas. 

 

 

 



 

 
Persentase 

Tabel 4.4  

Perhitungan Persentase Penyelesaian Proyek Jalan berdasarkan 

Metode Biaya terhadap Biaya (Cost-to-Cost Method) 

 

Tahun 2011 2012 2013 

Harga Kontrak Rp3.953.400.000 Rp3.953.400.000 Rp3.953.400.000 

Biaya Kontrak yang Terjadi smpai saat ini 

Rp   166.507.750 Rp   240.294.601 Rp166.507.750 

Estimasi Biaya Kontrak untuk 

menyelesaikan 

Rp   240.294.601 Rp   166.507.750 
 

Total Estimasi Biaya Kontrak 

Rp    573.310.101 

 

Rp   573.310.101 

 

Rp573.310.101 

 

Estimasi Laba Rp 3.380.089.899 Rp 3.380.089.899 Rp 3.380.089.899 

% Penyelesaian (Biaya Kontrak Yang 

terjadi saat ini/total estimasi biaya kontrak 

 

 

 

Rp   166.507.750 

Rp   573.310.101 

 

 

 

 

 

 

   Tabel 4.5 

Pengakuan Pendapatan, Biaya dan Laba Kotor 2011, 2012, 2013 

Proyek Jalan berdasarkan Metode Biaya terhadap Biaya (Cost-to-Cost Method) 

 

Tahun Saat Ini Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan 

2011       

Pendapatan  Rp1.146.486.000   -   Rp1.146.486.000 

Biaya  Rp   166.507.750   -   Rp   166.507.750  

Laba Kotor  Rp   979.978.250  -   Rp   979.978.250 

2012       

Pendapatan Rp 2.806.914.000   Rp1.146.486.000 

  

Rp 1.660.428.000  

Biaya Rp    406.802.351   Rp  166.507.750  Rp    240.294.601  

Laba Kotor Rp 2.400.111.649   Rp  979.978.250 Rp 1.420.133.399  

2013       

Pendapatan Rp3.953.400.000  Rp2.806.914.000 Rp1.146.486.000 

Biaya Rp   573.310.101  Rp   406.802.351  Rp   166.507.750  

Laba Kotor Rp3.380.089.899  Rp 2.400.111.649 Rp   979.978.250 
Sumber Data: Data Diolah 

Periode 2011 

1. Pengakuan Biaya pada tahun 2011 

Sampai pada tanggal 25 Mei 2011 biaya yang terjadi untuk konstruksi sebesar Rp 166.507.750. Jurnal 

untuk pengakuan biaya konstruksi sebagai berikut: 

(Dr) Konstruksi dalam proses ............................   Rp 166.507.750 

(Cr)          Bahan Baku, Kas, dan lain-lain ....................... Rp 166.507.750 

Berdasarkan perhitungan persentase penyelesaian dengan ukuran biaya terhadap biaya (Cost to Cost 

Method) pada akhir periode akuntansi tahun pertama yaitu pada tahun 2011 penyelesaian fisik kontrak 

konstruksi sebesar 29% diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

Pendapatan Kontrak 2011 = % Penyelesaian x Nilai Kontrak 

   = 29% x Rp 3.953.400.000 

  = Rp1.146.486.000 

2. Tagihan Atas Pekerjaan Kontrak tahun 2011 

Besarnya pendapatan tersebut diakui perusahaan sebagai penjualan, perusahaan akan mengajukan tagihan 

kepada pemberi kerja sebesar pendapatan yang diakui. Jurnal yang dicatat untuk tagihan adalah sebagai berikut: 

(Dr) Piutang usaha .................................... Rp1.146.486.000 

(Cr)     Tagihan atas kemajuan kontrak konstruksi......... Rp1.146.486.000 

- 

Rp    240.294.601  

 Rp 573.310.101  

 

Rp  573.310.101  

 
Rp  573.310.101  

 

29% 
71% 

100% 

Sumber Data : Data Diolah 

 



3. Penerimaan Kas dari Penagihan tahun 2011 

Pada akhir periode akuntansi perusahaan menerima hasil tagihan dari klien sejumlah tagihan yang akan 

diajukan dikurangi dengan retensi sesuai dengan perjanjian kontrak. 

Retensi  = 10% x Pendapatan per periode 

              = 10% x Rp1.146.486.000 

 = Rp114.648.600 

Rincian penerimaan tahap I: 

- Biaya Konstruksi  =  Rp   166.507.750  

- Laba Kotor    =  Rp   979.978.250  

- Nilai Kontrak tahap I  = Rp 1.146.486.000 

- Retensi   = (Rp   114.648.600)  

- Uang yang diterima   =  Rp1.031.837.400  

Jurnal untuk mencatat hasil penagihan piutang (penghapusan piutang) sebagai berikut: 

(Dr)  Kas .................................................... Rp1.031.837.400 

(Dr)  Piutang Retensi ................................. Rp   114.648.600 

(Cr)        Piutang Usaha ........................................ Rp 1.146.486.000 

Ayat jurnal berikut ini akan dibuat guna mengakui pendapatan dan biaya serta menutup akun persediaan 

dan akun tagihan pada saat penyelesaian kontrak yaitu: 

(Dr)  Tagihan Atas Kemajuan kontrak konstruksi.... Rp 1.146.486.000 

(Cr)      Pendapatan dari kontrak konstruksi Jk. Panjang... Rp 1.146.486.000 

(Dr) Biaya Kontrak konstruksi jangka panjang.......... Rp 1.146.486.000  

(Cr)      Konstruksi dalam proses........................................ Rp 1.146.486.000 

4. Pengakuan Pendapatan dan Laba Kotor tahun 2011 

Pada tahun 2011 perusahaan mengakui pendapatan, biaya dan laba kotor pada periode berjalan yang 

dicatat pada akhir periode, berikut jurnalnya: 

(Dr)  Konstruksi dalam Proses ...............................  Rp  979.978.250 

(Dr)  Beban Konstruksi ..........................................  Rp  166.507.750 

(Cr)        Pendapatan Kontrak Jk. Panjang ...................     Rp 1.146.486.000 

Periode 2012 

1. Pengakuan Biaya pada tahun 2012 

Sampai pada tanggal 25 Mei 2012 biaya yang terjadi untuk konstruksi sebesar Rp 240.294.601. Jurnal 

untuk mencatat pengakuan biaya konstruksi sebagai berikut: 

  (Dr) Konstruksi dalam proses ............................  Rp 240.294.601 

(Cr)    Bahan Baku, Kas, dan lain-lain ......................  Rp 240.294.601 

Berdasarkan perhitungan persentase penyelesaian dengan ukuran biaya terhadap biaya (Cost-to-Cost 

Method) pada akhir periode akuntansi tahun kedua tahun 2012 penyelesaian kontak konstruksi sebesar 71% 

dengan demikian jumlah pendapatan untuk tahun 2012 diperoleh, maka untuk menentukan jumlah pendapatan 

yang diakui pada tahun berjalan dilakukan dengan cara mengurangkan pendapatan tahun 2012 dengan 

pendapatan yang telah diakui tahun sebelumnya. Jumlah pendapatan yang diakui sampai tahun 2012 adalah 

sebagai berikut: 

Pendapatan Kontrak 2012   = % Penyelesaian x Nilai Kontrak 

    = 71% x Rp 3.953.400.000 

    = Rp  2.806.914.000 

Pendapatan yg diakui thn 2012 = Rp  2.806.914.000  Rp 1.146.486.000  

                   = Rp  1.660.428.000 

2. Tagihan Atas Pekerjaan Kontrak tahun 2012 

Perusahaan akan mengajukan tagihan kepada pemberi kerja sebesar pendapatan yang diakui. Jurnal yang 

dicatat untuk tagihan adalah sebagai berikut: 

(Dr) Piutang usaha ............................................. Rp  1.660.428.000 

(Cr) Tagihan atas kemajuan kontrak konstruksi...........  Rp  1.660.428.000 

3. Penerimaan Kas dari Penagihan tahun 2012 

Pada akhir periode akuntansi perusahaan menerima hasil tagihan dari klien sejumlah tagihan yang akan 

diajukan dikurangi dengan retensi sesuai dengan perjanjian kontrak. 

Retensi   = 10% x Pendapatan per periode 

 = 10% x Rp  1.660.428.000 

 = Rp  166.042.800 

Rincian penerimaan tahap II: 

- Biaya Konstruksi  =  Rp    240.294.601  

- Laba Kotor    =  Rp 1.420.133.399 

- Nilai Kontrak tahap II  =  Rp 1.660.428.000 



- Retensi   =  Rp    166.042.800 

- Uang yang diterima   =  Rp 1.494.385.200 

Jurnal untuk mencatat hasil penagihan (penghapusan piutang) sebagai berikut: 

(Dr)  Kas ........................................................... Rp 1.494.385.200 

(Dr) Piutang Retensi ......................................... Rp    166.042.800 

(Cr)        Piutang Usaha ................................................. Rp 1.660.428.000 

Ayat jurnal berikut ini akan dibuat guna mengakui pendapatan dan biaya serta menutup akun persediaan 

dan akun tagihan pada saat penyelesaian kontrak yaitu: 

(Dr)Tagihan Atas Kemajuan kontrak konstruksi....... Rp 1.660.428.000 

(Cr)      Pendapatan dari kontrak konstruksi Jk. Panjang...Rp 1.660.428.000 

(Dr) Biaya Kontrak konstruksi jangka panjang........ Rp 1.660.428.000  

(Cr)      Konstruksi dalam proses...................................... Rp 1.660.428.000 

4. Pengakuan Pendapatan dan Laba Kotor tahun 2012 

Pada tahun 2012 perusahaan mengakui pendapatan, biaya dan laba kotor pada periode berjalan yang 

dicatat pada akhir periode, berikut jurnalnya: 

(Dr) Konstruksi dalam Proses ............................ Rp 1.420.133.399 

(Dr)  Beban Konstruksi ....................................... Rp    240.294.601 

(Cr)         Pendapatan Kontrak  Jk. Panjang..................... Rp 1.660.428.000 

Periode 2013 

1. Pengakuan Biaya pada tahun 2013 

Sampai pada tanggal 25 Mei 2011 biaya yang terjadi untuk konstruksi sebesar Rp 166.507.750. Jurnal 

untuk pengakuan biaya konstruksi sebagai berikut: 

(Dr) Konstruksi dalam proses ............................   Rp 166.507.750 

(Cr)          Bahan Baku, Kas, dan lain-lain ....................... Rp 166.507.750 

Untuk periode 2013 berdasarkan perhitungan persentase penyelesaian konstruksi dengan ukuran biaya ke 

biaya (Cost-to-Cost Method), penyelesaian fisik telah selesai atau sebesar 100%. Berdasarkan persentase 

tersebut maka dapat dihitung pendapatan kontrak yang diakui pada tahun berjalan dilakukan dengan cara 

mengurangkan pendapatan tahun 2013 dengan pendapatan yang telah diakui tahun sebelumnya. Jumlah 

pendapatan yang diakui sampai tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

Pendapatan Kontrak 2013          = % Penyelesaian x Nilai Kontrak 

          = 100% x Rp 3.953.400.000 

          =  Rp 3.953.400.000 

Pendapatan yg diakui thn 2013 = Rp 3.953.400.000  Rp 1.146.486.000  Rp 1.660.428.000 

          = Rp 1.146.486.000 

2. Tagihan Atas Pekerjaan Kontrak tahun 2013 

Besarnya pendapatan tersebut diakui perusahaan sebagai penjualan, perusahaan akan mengajukan tagihan 

kepada pemberi kerja sebesar pendapatan yang diakui. Jurnal yang dicatat untuk tagihan adalah sebagai berikut: 

(Dr) Piutang usaha ............................................ Rp 1.146.486.000 

(Cr) Tagihan atas kemajuan kontrak konstruksi............. Rp 1.146.486.000 

3. Penerimaan Kas dari Penagihan tahun 2013 

Pada akhir periode akuntansi perusahaan menerima hasil tagihan dari klien sejumlah tagihan yang akan 

diajukan dikurangi dengan retensi sesuai dengan perjanjian kontrak. 

 

Retensi  = 10% x Pendapatan per periode 

              = 10% x Rp 1.146.486.000 

 = Rp 114.648.600 

Rincian penerimaan tahap III: 

- Biaya Konstruksi   =  Rp     166.507.750  

- Laba Kotor     =  Rp     979.978.250  

- Nilai Kontrak tahap III  =  Rp  1.146.486.000 

- Retensi    = (Rp    114.648.600)  

- Uang yang diterima    = Rp    1.031.837.400  

Jurnal untuk mencatat hasil penagihan piutang (penghapusan piutang) sebagai berikut: 

(Dr)  Kas ................................................ Rp    1.031.837.400 

(Dr) Piutang Retensi .............................. Rp       114.648.600 

(Cr)         Piutang Usaha ............................................. Rp  1.146.486.000 

Ayat jurnal berikut ini akan dibuat guna mengakui pendapatan dan biaya serta menutup akun persediaan 

dan akun tagihan pada saat penyelesaian kontrak yaitu: 

(Dr) Tagihan Atas Kemajuan kontrak konstruksi...... Rp  1.146.486.000 

(Cr)     Pendapatan kontrak konstruksi Jk. Panjang..........Rp  1.146.486.000 



(Dr) Biaya Kontrak konstruksi jangka panjang.......... Rp  1.146.486.000 

(Cr)     Konstruksi dalam proses...................................... Rp  1.146.486.000 

4. Pengakuan Pendapatan dan Laba Kotor tahun 2013 

Pada tahun 2013 perusahaan mengakui pendapatan, biaya dan laba kotor pada periode berjalan yang 

dicatat pada akhir periode dan diakui dalam laporan laba rugi, berikut jurnalnya: 

(Dr)  Konstruksi dalam Proses ............................ Rp   979.978.250 

(Dr) Beban Konstruksi ........................................  Rp  114.648.600 

(Cr)        Pendapatan Kontrak Jk. Panjang...................    Rp  1.146.486.000 

Pelunasan Piutang Retensi tahun 2013 

Pada tanggal 23 Desember 2013 pihak perusahaan dan pihak pemberi kerja melakukan penandatanganan 

hasil pekerjaan dan pelunasan atas piutang retensi perusahaan. Jurnal untuk mencatat penerimaan piutang 

tersebut adalah sebagai berikut: 

(Dr) Kas...........................................................Rp   395.340.000 

(Cr)     Piutang Usaha ................................................. Rp   395.340.000 

Penyelesaian Kontrak 

 Pada tanggal 23 Desember 2013 perusahaan mengakui penyelesaian kontak sebagai berikut: 

(Dr)  Penagihan atas konstruksi dalam proses........... Rp 3.953.400.000  

(Cr)      Konstuksi dalam proses ....................................... Rp3.953.400.000 

 Pengakuan pendapatan, pengungkapan, pengukuran pendapatan dan metode yang digunakan yang 

sesuai dengan PSAK No. 34 tentang Kontrak Konstruksi adalah sebagai berikut: 

1. Paragraf 22 jika hasil kontrak konstruksi dapat diakui secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya 

kontrak yang berhubungan dengan  kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan 

beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan.  

2. Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2010) yaitu PSAK 34: Kontrak Konstruksi Paragraf 25 pengakuan 

pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut dengan 

metode persentase penyelesaian. Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya 

kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan beban dan laba 

yang diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. 

3. Paragraf 39 entitas mengungkapkan: 

- Jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode; 

- Metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode; 

- Metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak. 

4. Pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang umumnya menggunakan metode persentase 

penyelesaian sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia (2010) yaitu PSAK 34: Kontrak Konstruksi paragraf 

25 pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering 

disebut sebagi metode persentase penyelesaian. 

5. Paragraf 30 tahap penyelesaian suatu kontrak dapat ditentukan dalam berbagai cara. Entitas menggunakan 

metode yang mengukur secara andal pekerjaan yang dilakukan. Bergantung pada sifat kontrak, metode 

tersebut antara lain meliputi: 

- Proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sesuai sampai tanggal perhitungan 

dibandingkan  dengan estimasi total biaya kontrak. 

- Survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

- Penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan kontrak. 

Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya maka didapatkan pengakuan 

pendapatan pada perusahaan PT. Bentan Sondong metode persentase penyelesaian menggunakan persentase 

fisik yang sesuai di lapangan tetapi tidak memasukkan biaya dalam pengakuan pendapatannya karena hanya 

mengalikan persentase dengan nilai kontrak bersih disetiap periodenya dan tidak sesuai dengan PSAK No. 34 

Paragraf 25 yang menyebutkan bahwa pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi 

dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat 

diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. 

Saran 

Sebaiknya perusahaan menggunakan metode biaya ke biaya karena persentase yang akan dihasilkan akan 

lebih akurat dan riil berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan serta sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku 

sesuai dengan PSAK No. 34 tentang kontrak konstruksi yang berlaku serta pendapatan biaya dan laba kotor 

yang diakui periode berjalan juga sesuai dengan pekerjaan yang dihasilkan di lapangan. 
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