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Abstrak 

Dicky Riansyah Putra / 222010051/2015/ Analisis Pengakuan Beban pada 
PT.Dakota Buana Semesta cabang Palembang. 

Pcrumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengakuan bcban pada 
PT.Buana Semesta cabang Palembang. Tujuan dalam penelitian ini adalah unluk 
mengetahui bagaimanakah pengakuan beban pada PT.Buana Semesta cabang 
Palembang.manfaat dari penelitian ini adalah bagi penulis. bagi tempat penelitian 
PT.Dakota Buana Semesta cabang Palembang dan bagi Almamater. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptil". 
penelitian dilakukan dijalan RE. Martadinata No.8 palembang. Data yang 
digunakan adaiah data Primer. Metode pengumpuian data yaitu teknik wawancara 
dan obscrvasi. analisis data yang digunakan yaitu analisis kualilalif, 

Dari hasii penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini adalah bahwa metode 
pengakuan bcban yang dianui perusahaan tidak tepat. hal ini disebabkan karena 
beban diakui menggunakan sistcm cash basis dan accrual basis. 

Kata kunei: Pengakuan beban 

xii 



Abstract 

Dicky Riansyah Putra 2220/005 / ana/ysis of the recognition expenses in PT. Dakola 
Buana Semesta cahang Palemhang 

The formulation of research problem is how was the recognition expenses in PT.Dakota 
Buana Semesta cahang Palemhang. The purpose of this research is to know how the 
recognition expenses in Pi. Dakola Buana Semesta cahang Palemhang. ihe signifkan of 
research for the writer, for PP. Dakota Buana Semesta cahang Palemhang. and for 
almamater. 

This research used descriptive research. It was conducted at R.E Martadinata street i\'o.H 
Palembang. Data that used was primer data. Method of collecting the data is observation 
and interview. Data that used was qualitative analysis. 

From the result of this thesis ihel method of recognition expenses that used hy company is 
not accurate, because expenses avoved used cash hasis system and accural basis system. 

Key Word: Recognition Expenses 
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BAB I 

PENDAHULDAN 

A. I.atar Belakang Masalah 

Kondisi pcrekonomian global yang scmakin tidak mcncntu. 

menuntul para pelaku usaha dalam dunia pcrekonomian unluk semakin 

pandai dalam mcmanfaalkan pcluang. unluk itu perusahaan harus mampu 

mcngambil inisialil'dan tindakan dalam mcnyusun slralcgi dan keputusan 

bisnis yang Icpal. begilu juga dengan perusaliaan ekspedisi. pcrusahaan-

perusahaan Ekspedisi diharapkan mampu bcrlahan dalam krisis dan tctap 

bcrlahan seiring dengan lidak mcncnlunya pcrekonomian global saal ini. 

sehingga perusahaan perlu mengambil kebijakan-kebijakan yang 

dibutuhkan unluk pengambilan keputusan dan slralcgi yang tepat dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup. tumbuh dan meningkalkan 

profiiabiiitas perusahaan. Bagi pihak manajemcn pengambilan keputusan 

yang tcpal mcnentukan masa dcpan perusahaan sehingga keputusan yang 

diambil harus bcrdasarkan inlormasi yang akurat. jelas dan dapat 

dipercaya dengan tujuan untuk meningkalkan etcktivitas dan ctlstcnsi 

kinerja perusahaan. 

Laporan keuangan setiap perusahaan harus disusun dan disajikan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABll). Di 

Indonesia PABU adalah Standar Akuntansi Kcuangan yang dikeluarkan 

oleh Ikalan Akunlansi Indonesia. Salah satu laporan kcuangan yang 
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mcnyajikan kondisi hasil opcrasional perusahaan adalah laporan laba rugi. 

Menurul i*SAK Laporan laba rugi adalah lotal pendapalan dikurangi 

beban. tidak lermasuk komponcn-komponen komprehensif yang lain 

PSAK No. 45 (revisi 20/0), i*cnyajian beban dilakukan sesuai dengan 

periode terjadinya beban yang dibayar di muka disesuaikan pada setiap 

akhir periode pelaporan. schingga menggambarkan bcban yang 

sesungguhnya ditanggung pada periodc tersebut. kcwajiban disesuaikan 

pada setiap akhir periode pelaporan. schingga mencerminkan kcwajiban 

yang sesungguhnya tcrjadi pada periodc terscbul. Pcnghapusan piulang 

lidak dilakukan secara langsung. tetapi melalui pcmbcntukan cadangan 

kcrugian piulang. 

Ikatan Akuntan Indonesia (SAK HTAP. 2009: No. 20) 

mcndclmisikan bcban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi 

sclama satu periodc akuntansi dalam bentuk arus kas keluar. berkurangnya 

asset atau terjadinya kcwajiban yang mengakibalkan penurunan ckuilas 

yang lidak mcnyangkut pembagian kepada pcnanaman modal. 

Analisis beban menurul (SAK HTAP. 2009: 20) mcnjelaskan 

enlilas mcnyajikan sualu analisis bcban dalam sualu klasilikasi 

bcrdasarkan sifat alau lungsi bcban dalam entitas.mana yang memberikan 

inlormasi yang lebih handal dan relevan. 
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a) Analisis Menggunakan Sifal Bcban Bcrdasarkan metode ini. bcban 

dikumpulkan dalam laporan laba rugi bcrdasarkan sifatnya (contoh. 

penyusutan.pcmbclian bahan baku.biaya Iransportasi.imbalan kerja dan 

biaya ikian). dan tidak dialokasikan kcmbali aniara berbagai fungsi cntitas 

b) Analisis menggunakan fungsi bcban adalah bcban dikumpulkan sesuai 

fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan alau. sebagai contoh. biaya 

aktivitas distribusi atau aktivitas administrasi.sckurang-kurangnya.cnlilas 

harus mengungkapkan biaya penjualanya scsuai melodc ini tcrpisah dari 

bcban lainnya. 

Melodc pengakuan bcban ada dua yaitu metode accrual basis 

(basis akrual) dan melodc cash hasis (basis kas). Accrual Basis adalah 

suatu basis akuntansi dimana Iransaksi ekonomi dan peristiwa diakui. 

dicatat. dan disajikan daiam laporan kcuangan pada saal terjadinya 

Iransaksi tersebut tanpa mempcrhalikan waktu kas dilerima atau dibayar. 

Pencatatan dengan menggunakan metode ini mengakui bcban pada saal 

Iransaksi terjadi walaupun kas bclum dibayarkan. Pengakuan biaya dengan 

metode ini dilakukan pada saat kcwajiban membayar sudah terjadi 

sehingga dengan kata lain pada saat kcwajiban membayar sudah terjadi. 

maka litik ini dapal dianggap sebagai sfariing point munculnya biaya 

meskipun biaya tersebut belum dibayar. keunggulan menggunakan metode 

ini untuk mengukur asct. kcwajiban, ckuitas dana dan pada bcban diakui 

saat tcrjadi iransaksi. schingga informasi yang diberikan Icbih handal dan 

dipercaya. (www.salriobdjejak-cumi.blogspot.com) 

http://www.salriobdjejak-cumi.blogspot.com
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Cash hasis adalah salah satu konscp yang sangat pcnling dalam 

akunlansi, dimana pcncalatan basis kas adalah icknik pencatatan kctika 

iransaksi Icrjadi dimana uang bcnar-bcnar dilerima atau dikeluarkan. 

Dengan kata lain Cash Basis adaiah basis akunlansi yang mengakui 

pcngaruh Iransaksi dan peristiwa yang icrjadi. (www.salriobdjejak-

eumi.biogspoi.eom) 

Meika Wardadi (www.academia.com) Accrual Basis sualu basis 

akunlansi dimana Iransaksi ekonomi dan peristiwa diakui.dieatat.dan 

disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya Iransaksi tlanpa 

mempcrhalikan waktu kas dilerima dan dibayar. 

PI . Dakota Buana Scmesta Palembang merupakan salah satu 

perusahaan jasa pcngurusan pengiriman barang. PT. Dakola Buana 

Scmesta mcmpunyai komitmcn unluk memberikan efisiensi. kcpuasan 

kcpada pelanggan. harga bersaing dan juga mcnawarkan program yang 

bcrtujuan untuk menarik pelanggan dan memberi kcpuasan kcpada yang 

menggunakan jasa pengiriman pada PI'. Dakola buana semesta cabang 

palembang seperti. a), pengiriman barang yang Icpal waktu b). Jaminan 

kerusakan pada barang yang sudah di asuransikan scbclum melakukan 

pengiriman dengan biaya yang ditentukan c).Pengiriman sampai kelempat 

lujuan pengiriman. 

Data berikut ini dapat dilihat beban (biaya) dalam pada P I . Dakota 

Buana Semesta Cabang Palembang. 

http://www.salriobdjejak-
http://www.academia.com
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Tabel. 1.1 
PT. DAKOTA BUANA SEMESTA 

Rekapitulasi Beban Setahun Agen/Cabang Palembang 
Per 31/12/2013 

No Nama Akun zUU Variance 
1 D i a y a A Q I I I . rsaiiK D M A 1 ft7Q 6 f t t 1 6i7 277 1 . O J / . J Z / 707 1 S6 Z U Z . 1 J O 

/ Biaya surat muatan udara 2 027 7OA J . V J / .ZVO 2 027 70A J . V J / . Z V U 
1 
J Biaya klaim 7 A T S A S A 7 A T S A S A 

4 Return penjualan I A U . U U U 1 SA AAA 

5 Biaya kirtm ekspedisi lain A 2 O A 7 AAA 4 J . 9 0 / . 4 0 U A 2 O A T AAA 4 j .90 / .40 tJ 

6 Biaya opcrasional dalam kota ft/z.100 1 6.660.993 7 T O O tfns / . / f t0 . f t93 
r Biaya gaji pokok T 5 0 

339 .4y i . 660 
TO 1 A 7 A S n 1 
i f t 1.4 / O . J O I 

TO A 7 7 1 SO 
/ o . O i i . 139 Q ft Biaya tunjangan jabatan 6.4 /3.UU0 S ASA A A A J.930,000 S 7 S A/1 A 

3 i 3 . U O U C\ 
9 Biaya tunjangan kcsehatan o - J A A n n 0 / O . O U O 0 7 n n n n ft /O .OUO 

10 Biaya tunjangan Asuransi 3.398.036 2 s o o n s z 3.396.036 
1 1 
1J Biaya 1IIR karyawan TO A/10 o m i 9 .446 .970 T T A A 0 S 1 7 i i . 4 4 f t . 3 i / 7 AAA ATT 

/ . U 0 U . 4 J 3 Biaya incentive I T T A T O T T 13.34 /.ft / / 0 7A 7 TAA 6 . /4 / .344 Z OAA 2 2 2 
6.600.333 

13 Biaya bongkar mual T z TOO A n n 3 6. i f t ft.400 "»Z TOO A fif\ 
J6.266.400 1 A 

14 Biaya upah harian T c n c n n n 3.393.000 T c n c {\i\f\ 
3.393.000 

1 J Biava rcnovasi bangunan n n n n n n 01 0 A A A 7 1 A A A / 1.000 
16 Biaya kebersihan T A nx i l\l\t\ 

z.400.000 
T A n n n Z.4UU.U0tJ 

1 "7 1 / Biaya listnk 2 T 1 0 OT ^ 7.i49.ft7 J Z Z O T I 2 O 
0 .09 i , 1 J O 

I A A T 2 / 1 2 
1.44i.3U3 1 ft 

1 ft 
Ri'jiMj P A NJ 

t J i a y a i . 'AIV! 

ft 1 Oft aftA ft. 1 yft.yftu A A/12 OTA 4 . 4 U J . V i O 
1 Q 
I y 

may a K cam an an 71 7 7 ^ 7nn 
Z 1 . / /7.Z00 

a OAA A A A 1 Z ft7S SAA 1 O.O /3.3U0 
Z U tJiaya sewa lempai usana 1 7 AOO AAA 1 7 A A A AAA 1 /.000.004 
7 1 Z 1 maya aiai luiis Kaiuor 7 A A S A S A 7 1 SO 2 1 A i . 1 3 y , J 1 0 1 SA 7 6 A 1 3U.i6U 
77 Z Z D l d ^ d ndrdllLI L c l d R d n A1 7 T A A 4 1 Z . J 01/ SSA A A A 1 2 7 S/1A 1 J / .300 

D l d y d pL-l Ud l iVd i l I I I v e n i a l lb Ka l l LU l 1 0 AAA 1 n AAA 
7x1 Z t Dia j - a pcricngKapan lamnva 7 A A A A Z U . O U O ftS A A A AO /1/lA 69,000 
7S 
Z J 

n i d y d L d L p i l O I l L 1 a 2Qa 706 1 a SSA asf i 
14.3 J U . ' ^ J f t 

A 2 0 2 0 4 J . O J 6 
76 z u oidvd [ > c r j i d K d i d i i i i i d i c r d i fta A A A OA /1/lA 64.000 
77 
Z / 

maya loiocopy /i7 7 S A OZ. / J O OO 1 A A VO. 1 00 2 S 2 S / I 
J 3 . J 3 U 28 Biava intcmef 2 604 000 7 Z p a ( )AA 

29 Biaya rumah tangga 2.092.300 1.029.000 1.063.300 
30 Biaya komisi pihak II I (OP) 438.510 438.510 
31 Selisih pcmbayaran (biaya) 24.750 2.000 22.750 
32 Biaya BBM 5U154.561 49.380.792 1.773.765 
33 Biaya pcmcliharaan dan service 62.500 62.500 
34 Biaya pcrhaikan kendaraan 11.370.719 15.238.196 3.867.473 
35 Biaya pcmakaian cat 1.645.500 1.645.500 
36 Biaya pcmakaian ban 8.070.000 4.362.670 3.707.330 
37 Biaya pajak kendaraan 14.765.300 9.535.500 3.230.000 
38 Biaya pcmakaian spare part 5.175.577 3.817.775 1.357.802 
39 Biaya pcny. Kendaraan lunas SGU 45.251.234 49.291.236 2 
40 Biaya pcny. Kendaraan masih SGU 25.976.364 25.976.568 4 

http://339.4yi.660
file://{/i/f/
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41 Biaya pcrjalanan dinas 220.000 ' ^ ' ^ / A r \ i \ r \ 

220.000 
42 n/a - Biaya opcrasional cabang lain 3.000 3000 
43 Biaya opcrasional lainnya 150.000 T Z " ZT ' ' ^ ' T / \ f \ 

7.532.300 7.702.300 
44 n/'a—Biaya opcrasional L/K lainnya 2 A A A 2 A A A 

45 Biaya hubungan masyarakat 1.030.000 1.145.000 115.000 
46 Biaya iuran asperindo 600.000 600.000 
47 Biaya scrha scrbi 3.258.006 22.069.500 25.327.500 
48 PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 19.843.511 12.746.807 7.096.704 
49 PPllpasal23 .34 .34 

Total Biaya-biaya 
Laba 

683.256.238 697.894.268 14.638.029 Total Biaya-biaya 
Laba 292.092.283 

Sumber: PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang, 2015 

Bcrdasarkan tabel diatas dapal dilihat biaya klaim pada tahun 2013 

tidak ada, sedangkan pada tahun 2012 scbcsar Rp. 7.075.050. Bcrdasarkan 

survei pcndahuluan dari hasii wawancara pada kepala cabang di PT. 

Dakola Buana Scmesta Cabang Palembang yang mcnyatakan bahwa 

pcrnah tcrjadi beberapa kali konsumcn yang melakukan pengiriman barang 

pada PT. Dakola Buana Scmesta Cabang Palembang yang dikirimkan kc 

tempat lujuan pengiriman, liba-tiba mengalami kerusakan saal 

dilakukannya pengiriman. Konsumcn (pcngirim barang) mengikuti 

program yang ditawarkan PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang 

yailu jaminan kerusakan pada barang yang sudah di asuransikan scbclum 

melakukan pengiriman dengan biaya yang telah ditentukan. Konsumcn 

mcngklaim jaminan kerusakan tersebut dimana beban diakui saat 

pembayaran asuransi kepada konsumcn pada saat melakukan klaim. 

Bcrdasarkan kasus ini bahwa PT. Dakota Buana Semesta Cabang 

Palembang menggunakan cash basis dan accrual hasis. 
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Pengakuan bcban dapal mengakibalkan pcngaruh pada penyajian 

laporan laba rugi perusahaan. Olch scbab ilu penulis Icrlarik untuk 

mcngambil penelitian yang bcrjudul "Analisis Pengakuan Beban pada 

PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang" 

B. Rumusan Masalah 

Bcrdasarkan latar belakang yang telah diuraikan scbelumnya. maka 

pcrumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengakuan 

Bcban pada 1*1'. Dakola Buana Scmesta Cabang Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Bcrdasarkan masalah yang telah dikcmukakan adapun tujuan 

penelitian ini adalah unluk mengetahui pengakuan Beban pada P i . Dakola 

Buana Scmcsla Cabang Palembang. 

I). Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Mcnambah wawasan dan meningkalkan pengetahuan khususnya mengenai 

pengakuan Bchan pada perusahaan dan sebagai pcngaplikasian dan 

pcncrapan tcori-tcori yang lelah dipcrolch sclama masa pcrkuliahan. 
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Bagi PT. Dakola Buana Scmcsla Cabang Palembang 

Pcnelilian ini diharapkan dapal memberikan wacana dan masukan 

kJiususnya bagi P I . Dakota Buana Semesta Cabang Palembang dalam 

pengakuan Bcban. 

Bagi Almamater 

Dapal dijadikan sebagai bahan pcrtimbangan penclitaian yang sama di 

masa yang akan dalang. 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Scbelumnya 

Pcnelilian scbelumnya dilakukan oleh Uci Ulari (2010) yang bcrjudul 

Analisis pengakuan pendapalan dan beban dalam penyajian laporan laba rugi 

baerdasarkan slandart akunlansi enlilas lanpa akunlabililas publik pada CV. 

Fernando Pulra Java Palembang. Rumusan masalah yailu bagaimana 

pengakuan pendapatan dan beban dalam penyajian laporan laba rugi 

berdasarkan standart akunlansi kcuangan enlilas lanpa akunlabililas publik 

pada CV. Fernando Pulra Jaya Palembang, pendapalan dengan menggunakan 

metode prcscnlase penyclcsaikan. jenis pcnelilian yang digunakan adaiah 

deskripiil'. daia yang pcrlama kali dicalal dan dikumpulkan olch pencliti. i lasil 

pcnelilian ini adalah pada CV. Fernando Putra Jaya menggunakan metode 

konlrak selcsai sehingga pengakuan pcndapaiannya icrjadi kctidaklepalan 

pendapalan scpanjang periode akuntansi. Sedangkan pesamaan penelitian ini 

dari pcnelilian scbclunya adalah sama-sama mcnganalisis mengenai 

pengakuan perbedaan penelitian ini dengan pcnelilian sckarang adalah bahwa 

pcnelilian sckarang mcnganalisis pengakuan bcban dalam penyajian laporan 

laba rugi. 

Pcnelilian yang dilakukan olch Suci (2008) yang bcrjudul Analisis 

pengakuan pendapatan dan bcban pada PT. Jamsoslek (perscro) kantor cabang 

palembang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaiman 

9 
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Pengakuan pcnndapatan dan beban pada P I . Jamsoslek (perscro) kantor 

cabang palembang. rujuan pcnelilian ini unluk mengetahui pengakuan 

pendapalan dan bcban pada PI . Jamsoslek (perscro) kanlor cabang 

palembang. Jcnis pcnelilian yang digunakan adalah pcnelilian dcskriplif yailu 

pcnelilian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sislemalis 

informasi ilmiah tcniang pendapalan dan bcban pada P I". Jamsoslek (perscro) 

kanlor cabang palembang. i*crsamaan pcnelilian scbelumnya dengan 

pcnelilian sckarang adalah sama-sama mcnganalisis pengakuan bcban dengan. 

sedangkan perbedaanya dengan peneiiiian sckarang adalah mcnganalisis 

mengenai pengakuan bcban dalam penyajian laporan laba rugi pada 

perusahaan Kkspcdisi pengiriman barang. 

Gustali Anda Htlltri (2008) Analisis Pengakuan Pendapalan dan Beban 

dalam pcncrapan akunlansi konlrak konlruksi (PSAK No.34) icrhadap 

pcncntuan laporan laba rugi (sludi kasus pada liga perusahaan bidang usaha 

konlrak komruksi koia Padang). fujuan pcnelilian ini adalah unluk 

mengetahui pengakuan akuntansi konlrak (SAK No.34) dalam penyajian 

laporan laba rugi. Hasil pcnelilian dalam pcnelilian ini yaitu pada salah salu 

perusahaan yang diteliti belum mcncrapkan (SAK No.34) schingga pada saat 

pengakuan pendapalan lidak mencerminkan keadaan lampiran keungan yang 

scbcnamya. i*crsamaan pada penelitian scbelumnya yailu sama-sama 

mcnganalisis mengenai pengakuan bcban. Sedangkan perbedaan dengan 

penelitian sckarang adalah mcnganalisis pengakuan beban dalam penyajian 

laporan laba rugi pada perusahaan ekspedisi. 
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Tabel I I . l 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

No Juaul.Penclitian, lahun I f ' 1 

Hasil Persamaan 11 1 J 
Perbedaan 

1 Analisis pengakuan Pada L V. Persamaan Perbedaanya 
pendapalan dan bcban Fernando It I' 4 ' 

Ixneiilian adalah 
daiam penyajian laporan Pulra Jaya sckarang penelitian 
laba rugi bcrdasarkan menggunakan dengan sckarang 
standart akuntansi entitas metode penelitian menganalisis 
lanpa akunlabililas publik konlrak scbelumnya lidak 
pada perusahaan Jasa selesai. aualali menggunakan 
Konlruksi CV. Fernando Schingga mcnganalisis metode 
Putra Jaya Palembang. pengakuan mengenai Persentase 
( \ I r t l I l i . . r ; T A 1 A l 
( U C I Ulan zuiU) 

pcndapaiannya pengakuan Pcnycicsaian 
terjadi beban konlrak dan 
keiidaktepalan tidak pada 
pendapatan perusahaan 
scpanjang konlruksi 
periode 
akunlansi 

T Analisis pengakuan Pengakuan Persamaan Perbedaannya 
pendapatan dan bcban pendapatan Penelitian adalah 
pada P!. Jamsoslek dan beban sckarang penelitian 
(perscro) kantor cabang pada 1' 1, dengan sckarang 
palembang.(Suci 2008) t J . 1 

Jamsoslek penelitian hanya 
(perscro) scbelumnya menganalisis 
kantor cabang auatah beban saja 
palembang mcnganalisis lidak 
menggunakan mengenai menganalisis 
metode pengakuan beban dan 
penelitian beban. penelitian 
dcsknplil sckarang 
yaitu menggunakan 

1 •« • pcnelilian * r f 
metode kas yang disusun basis dan 

dalam rangka akrual hasis 
memberikan 
gambaran 
secara 
sislemalis 
inlormasi 
ilmiah tcntang 
pendapatan 
dan bcban 
pada PT. 
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1 J 1 

Jamsoslek 
(persero) 
1 . 1 

kanlor cabang 
palembang. 3 Analisis pengakuan Tiga Persamaan Perbedaannya 

pendapatan dan beban perusahaan penelitian 1 1 1 

adaiah 
dalam pcncrapan akunlansi yang sckarang pcnelilian 
konlruksi (SAK No.34) melakukan dengan sckarang 
terdapat pcneluan 1 ,aba / pengakuan penelitian lidak 
laba periodik (studi kasus pendapatan scbelumnya menganalisi 

l iga Perusahaan konlruksi bclum adalah sama- mengenai 
di kota Padang. (duslati menerapkan sama pengakuan 
Anda Hlfiiri 2008) SAK No. 34. mcnganalisis pcncrapan 

sehingga mengenai akuntansi 
terjadi pengakuan konlruksi 
kesalahn beban 
dalam 
pengakuan 
pendapalan-
biaya dan laba 
periodik 

Sumber: Penulis, 2015 

B. Landasan Teori 

1. Behan 

a. Pengertian Beban 

Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama 

suatu periode akuntansi daiam bentuk arus kas keluar, berkurangnya 

aset atau terjadinya kcwajiban yang mengakibalkan penurunan ekuistas 

yang tidak menvakut pembagian kepada penanaman modal Ikatan 

Akuntan Indonesai (SAK ETAP. 2009: NO. 20). Kieso (2007: 57) 

mendefmisikan beban adalah jumiah asset atau jasa yang digunakan 

dalam menghusilkan pendapatan. Contohnya adalah, beban upah, beban 

sewa. beban periengkapan. beban ulilitas dan bcban rupa-rupa. 



\ 

Â 'iFÂ .x " * * 1 ' A . . ' ^'^'f'a''a,au i 

^'^'^ vane tehh , • 

le/y^r aA7/VA penggmaa/j aktiva atau munculnya kewajihan 

/ 
// 

arus 

atau 

kombinasi keduanya sclama suatu periodc _\ang disebabkan o/ch 

pcngiriiiian barang, pcmbuatan barang. pcnibcbanan jasa atau 

pclaksanaan kcgiatan lainnya \ang merupakan kcgiatan mama 

perusahaan. 

Bcban adalah berkurangnya nilai aktiva atau bcrtambahnya 

kcwajiban yang mengakibalkan penurunan ckuitas yang tidak 

bcrhubungan dengan penarikan modal dan pembagian laba pada 

pcnanam modal, (www.diaada.blogspol.corn) 

Pengertian beban tidak dapal dipisahkan dengan pengertian kos 

dan aset serta rugi f/f/.Y.sj. APB menjclaskan. biaya timbul hanya dalam 

kailannya dengan kegiatan penciplaan laba yang mengakibalkan 

pcrubahan ckuilas. Pengiriman barang dalam Iransaksi penjualan 

http://www.diaada.blogspol.corn
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Sedangkan Sofyan (2011 : 227) mcndcfinisikan beban sebagai arus 

keluar aktiva, pcnggunaan aktiva munculnya kcwajiban atau kombinasi 

keduanya sclama suatu periodc yang disebabkan pengiriman barang, 

pcmbcbanan jasa. 

Fdi (2009 : 35) Beban (expenses) yailu pcngorbanan ekonomis 

yang dilakukan olch perusahaan untuk kclancaran opcrasional 

perusahaan atau unluk mcmpcrolch pendapalan (pcngorbanan yang 

diukur daiam satuan ckonomis yang telah tcrjadi atau kemungkinan 

akan tcrjadi untuk lujuan Icrtentu). 

FASB (Sofyan. 2007: 240) mendefmisikan beban sebagai arus 

keluar aktiva, pcnggunaan aktiva atau munculnya kcwajiban alau 

kombinasi keduanya sclama sualu periodc yang disebabkan oleh 

pengiriman barang. pcmbuatan barang, pembcbanan jasa alau 

pclaksanaan kcgiatan lainnya yang merupakan kcgiatan utama 

perusahaan. 

Beban adalah berkurangnya nilai aktiva alau bcrtambahnya 

kcwajiban yang mengakibalkan penurunan ckuilas yang lidak 

bcrhubungan dengan penarikan modal dan pembagian laba pada 

pcnanam modal, (www.diaada.blogspot.com) 

Pengertian bcban tidak dapal dipisahkan dengan pengertian kos 

dan asct serta rugi (loss). APB mcnjelaskan, biaya timbul hanya dalam 

kailannya dengan kegiatan penciplaan laba yang mengakibalkan 

pcrubahan ekuitas. Pengiriman barang dalam Iransaksi penjualan 

http://www.diaada.blogspot.com
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merupakan biaya karena hasil bcrsih (net result) penjualan Icrscbul 

adalah pcrubahan ckuitas. Dilain pihak, limbulnya kcwajiban unluk 

pcmbclian asct bukan merupakan biaya karena tidak dapal bcrubah 

pada saat pcmbclian tersebut. Dengan makna yang hampir sama, lA i 

(lASC) mcndcfinisikan biaya dalam standar akunlansi kcuangan (2002) 

sebagai penurunan manfaat ekonomi sclama suatu periode akunlansi 

dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya 

kcwajiban yang mengakibalkan penurunan ckuilas yang tidak 

menyangkul pembagian kepada pcnanam modal. 

(www.shantycr7.blogsot.tw) 

Sofyan (2007: 238) berpcndapat bahwa biaya adalah semua 

yang dibebankan kcpada barang dan jasa yang akan dijual untuk 

mcndapalkan refenue. Biaya ilu bisa Icrmasuk dalam produk. bisa juga 

bclum Icrmasuk di dalamnya karena mungkin saja mcndahului atau 

dikeluarkan sclelah sclesainya produk. 

Jenis-jenis beban 

Sofyan (2011 : 229) bcban dikelompokkan dalam dua 

kclompok, yailu : 

a) Bcban Opcrasional 

Sejumlah beban yang dikeluarkan unluk digunakan dalam aktivitas 

opcerasional perusahaan dengan maksud unluk mcndapalkan hasil 

dari usaha pokoknya. 

http://www.shantycr7.blogsot.tw
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b) Bcban non opcrasional 

Sejumlah bcban yang dikeluarkan yang pcnggunaannya lidak 

berkaitan langsung dengan aklivilas opcrasional perusahaan 

Pengakuan beban 

SAK-E TAP (2009:No.20) Pengakuan bcban merupakan akibat 

langsung dari pengakuan aset dan kcwajiban. Beban diakui dalam 

laporan taba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang 

berkaitan dengan penurunan asct atau pcningkalan kcwajiban lelah 

terjadi dan dapat diukur secara handal. 

Pengakuan bcban klaim seperti di ungkap dalam PSAK No.36 

menganut dasar akrual {accrual basis). Namun secara khusus 

mcmpunyai perbedaan dalam kriicria alas setiap komponen atau elemen 

yang membentuk akumulasi total bcban. yaitu ; 

1) Jumlah klaim dalam proses pcnycicsaian lermasuk kiaim yang 

Icrjadi namun belum di laporkan. ditentukan berdasarkan estimasi 

kewajibaii klaim tersebut. 

2) Klaim reasuransi diakui sebagai pengurang bcban klaim pada 

periodc yang sama dengan pengakuan beban klaim. 

Ikatan akuntansi Indonesia (2007:17) beban scgera diakui dalam 

laporan laba rugi jika mcmenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Bcban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan 

langsung antara biaya yang limbul dan pos pcnghasilan dipcrolch. 
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b) Bcban diakui dalam laporan laba rugi alas dasar prosedur alokasi 

yang rasionai dan sislemalis. Ini berarli jika manfaat ekonomi 

masa dcpan diharapkan timbul sclama beberapa periode akuntansi 

dan hubungannya dengan pcnghasilan hanya dapat diterima secara 

luas atau tidak langsung. 

c) Bcban diakui dalam laporan laba rugi atas jika pengeluaran tidak 

mcnghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau jika lidak 

mcmenuhi syaral maka diakui dalam neraca sebagai asset. 

d) Bcban diakui dalam laporan laba rugi atas adanya pengakuan asset. 

Adapun lata cara klaim pada perusahaan ekspedisi pengiriman 

barang yaitu sebagai berikut: 

a) Setiap kiaim dari sipper schubungan dengan kcwajiban dan 

tanggung jawab perusahaan pengiriman barang harus di sampaikan 

secara tcrlulis dan telah diterima olch kantor perusahaan 

pengiriman barang paling lambat 14 hari sclelah langgal dokumen 

alau barang tersebut scharusnya telah diterima di tempat tujuan. 

b) Jumiah klaim tidak dapal diperhitungkan dengan jumlah lagihan 

dari perusahaan pengiriman barang. 

Perusahaan pengiriman barang hanya bcrlanggung jawab unluk 

mcngganti kcrugian yang dialami sipper akibal kerusakan atau 

kchilangan dari pengiriman barang olch perusahaan scpanjang kcrugian 

tersebut tcrjadi kctika barang masih berada dalam pcngawasan 

perusahaan dengan calalan bahwa kerusakan tersebut semala mala 
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disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen perusahaan. 

(www.ntriyanirahma.blogspol.eom) 

2. Laporan Laba Rugi 

a. Pengertian laporan laba rugi 

Mcndefinisikan laporan laba rugi adalah laporan keuangan 

yang mcnyajikan informasi mengenai kinerja enlilas sclama selama 

salu periodc, yaitu hubungan pcnghasilan dengan bcban. Ikalan 

akuntan Indonesia ( SAK HTAP. 2009: No. 20) sedangkan Sofyan 

(2011: 129). laporan laba rugi adalah pengaruh-pcngaruh financial dari 

usaha-usaha perusahaan yang mcngunlungkan atau mcrugikan selama 

jangka waktu tertenlu. Sedangkan kieso (2007 : 50) mengcmukakan 

bahwa" laporan laba rugi {income statement), adalah laporan yang 

mengukur kcbcrhasilan opcrasi perusahaan sclama periodc Icrtentu". 

Hdi (2009:121) l.aporan laba rugi yaitu laporan yang bcrisikan 

tcntang Pcnghasilan-pcnghasilan dan beban-beban suatu perusahaan 

pada akhir suatu periodc akunlansi tertenlu. sehingga dapal diketahui 

apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau kcrugian dalam 

suatu periode akuntansi yang dilaporkan. 

Mujiharto Panga (mahasiswa.ung.ac.id) laporan laba rugi 

adaiah sualu laporan yang menunjukan pendapalan dan biaya dari 

suatu usaha unluk suatu periode terlcntu. Selisih aniara pendapatan dan 

http://www.ntriyanirahma.blogspol.eom
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biaya merupakan laba yang dipcrolch alau rugi yang di dcrita oleh 

perusahaan. 

b. Bentuk-bentuk laporan laba rugi 

1) Bcnliik single slep/bcnluk tunggal.yailu bentuk laporan laba rugi 

dimana baik pcnghasilan pokok maupun pcnghasilan sampingan 

disalukan. bcgitu juga dengan bcban. 

2) Bentuk multiple step/terperinci.yailu bentuk laporan laba rugi 

dimana pcnghasilan pokok dan pcnghasilan diluar usaha pokok 

dipisahkan. begitu juga dengan bcban. dipisahkan menjadi bcban 

usaha dan beban diluar usaha. 

e. Tujuan laporan laba rugi 

Laporan laba rugi mcnyajikan laba alau rugi cntitas untuk sualu 

periodc pelaporan dan mcngijinkan cntitas untuk mcnyajikan cntitas 

untuk mcnyajikan laporan laba rugi dan laporan pcrubahan ekuitas jika 

pcrubahan pada ekuitas hanya berasal dari laporan laba rugi. Ikatan 

Akuntan Indonesia (SAK H l AP. 2009 : No.20) : 

a) i*cndapatan 

b) Beban keuangan 

c) Bagian alau laba alau rugi dari inveslasi yang mcngunakan metode 

ckuilas 

d) Bcban pajak 

e) Laba atau rugi nelo 
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Sofyan (2011 : 130) lujuan laporan laba rugi akuntansi lahir 

dengan maksud lerleniu yailu untuk memberikan jasa kepada 

penggunanya berupa informasi keuangan yang dibutuhkan unluk 

proses pengambilan keputusan. Informassi keuangan tersebul 

didapatkan dari laporan keuangan. Salah salu tujuan dasar yang 

dianggap penting untuk semua pemakai laporan keuangan adalah 

kcbuluhan guna mcmbedakan aniara modal yang diinvestasikan dan 

laba sebagai bagian dari proses akintansi diskriptif. Tujuan yang lebih 

kliusus meliputi pcnggunaan pcngukuran atas elision manajcmen. 

pcnggunaan angkat Icbih hisloris untuk membantu mcramal usaha dan 

distribusi di masa yang akan datang. dan pcnggunaan laba sebagai 

pcngukuran kcbcrhasilan dan pedoman pcngambilan keputusan 

manajcriah di masa yang akan datang. 

Henry (2004 : 138). ada emapat informasi yang terdapat dalam 

lujuan laporan laba rugi. yakni : 

a) Imbalan inveslasi {return on investment), adalah ukuran dari 

kcscluruhan kinerja perusahaan 

b) Resiko {fisk) adalah ketidak pastian hasil-hasil di masa mcndatang 

dari perusahaan 

c) Klcksibilitas keuangan (financial Jlexihility) adalali kapalitas 

perusahaan untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan-kcbutuhan 

dan pel uang tak tcduga 
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d) Kapalitas operas! (operation capability) adalah kemapuan 

perusahaan unluk memperltahankan lingkat fisik opcrasional yang 

ada. 



BAB III 

METODK PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Sugiono (2009: 53-55) jcnis penelitian dilihat dari lingkat cksplanasi: 

1) Pcnelilian Deskriptif 

Penelitian deskriplip adalah penelitian Icrhadap keberadaan variabel 

mandiri, baik hanya pada satu variabel alau lebih. 

2) Pcnelilian Komparatif 

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifal 

mambandingkan, alau barupa hubungan scbab-akibal aniara dua variabel 

atau lebih. 

3) Penelitian Asosialif 

Penelitian asosialif adalah pcnelilian yang bacrtujuan untuk mengetahui 

hubungan dua variabel atau lebih. 

Anwar (2011: 13) Jenis penelitian dapat dikalegorikan beberapa 

macam yailu : 

1) Dcskriplif 

Pcnelilian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara 

sislemalis tcntang informasi ilmiah yang berasal dari subjck atau bjek 

penelitian. 

21 
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2) Kausatilas 

Penelitian yang disusun unluk mcnclili kemungkinan adanya hubungan 

scbab-akibal antar variabel. 

3) Korclasional 

Penelitian yang dirancang untuk mcneliti bagaimana kemungkinan 

hubungan yang tcrjadi antar variabel dengan mempcrhalikan besaran 

kocfisicn kolerasi. 

4) Tindakan 

Penelitian yang disusun dengan tujuan untuk melakukan perbaikan-

pcrbaikan terhadap kcgiatan yang sudah dilakukan scbelumnya. 

Pcnelilian yang digunakan oich penulis dalam penelitian adalah 

penelitian Deskriptif yailu suatu penelitian yang bcrsifat menjclaskan untuk 

mengetahui pengakuan pendapatan dalam penyajian laporan kcuangan. 

Lokasi Penelitian 

Tokasi pcnelilian ini dilakukan pada PT. Dakota Buana Scmesta 

Cabang Palembang yang beraiamal di Ji. RK. Martadinata No. 8 Palembang 

lelp. 08987475113 
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Operasionalisasi Variabel 

Opcrasional variabel yang digunakan dalam pcnelilian ini adalah 

sebagai berikul : 

Tabel. III.I 
Operasionalisasi Vanabel 

Variabel Definisi InJikator 
Pengakuan Bcban Suatu pengakuan alas 

pencatatan jumlah rupiah 
(arus kas keluar) secara 
resmi kedalam sistem 
akuntansi sehingga jumlah 
tersebul teteileksi dalam 
statement kcuangan pada 
periode tertentu. 

a. Melodc dasar akrual 
b. Metode dasar kas 

Sumber: Penulis, 2015 

Data Yang Diperlukan 

Anwar (2011 : 104) Data terdiri dari ; 

1) Data i*rimcr 

Data Primer merupakan data yang pcrlama kali dicalal dan dikumpulkan 

olch pcneliti. 

2) Data Sekundcr 

Data Sekundcr merupakan data yang sudah tcrscdia dan dikumpulkan 

olch pihak lain. 

Data yang digunakan daiam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekundcr. Data I*rimcr dipcrolch langsung dari pihak perusahaan yang 

dikumpulkan oleh pcneliti, mengenai data kcuangan perusahaan. Sedangkan 
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data sckunder adalah berupa dari hasil dokumcntasi mengenai struktur 

organisasi perusahaan dan laporan laba rugi perusahaan. 

jVletode Pengumpuian Data 

Sugiyono (2009: 402-425) dilihal dari segi cara atau teknik 

pengumpuian data dapat dilakukan sebagai berikul: 

1) tnterview (wawancara) 

Interview merupakan teknik pengumpuian data dalam melodc survei 

yang menggunakan pcrlanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. 

2) Kuesioner (angkct) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpuian data yang dilakukan dengan 

cara memberi sepcrangkal alau pcrlanyaan terlulis kepada responden 

untuk menjawabnya. 

3) Obscrvasi 

Obscrvasi merupakan pcngamalan dan pcncalatan yang sislemalis 

lerhadap gcjala-gcjala yang diteliti. 

4) Dokumcntasi 

Dokumcntasi merupakan Catalan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumcn 

bisa berbenluk tulisan. gambar atau karya-karya monumental dari 

scscorang. 

Anwar (2011 : 105) pengumpuian data dapat dilakukan dengan Cara 

Survei. Survei merupakan cara pengumpuian data dimana pcneliti atau 

pcngumpul data mcngajukan pcrlanyaan alau pcrnyalaan kcpada responden 
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baik dalam bcnluk lisan maupun secara Icrtulis. Cara survei Icrbagi menjadi 

dua bagian. yailu wawancara dan kuisioncr. 

Melodc pengumpuian data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik wawancara. kuisioncr dan dokumcntasi. Wawancara dengan 

komunikasi langsung dengan kepala cabang P I . Dakola Buana Scmesta 

cabang Palembang. Kuesioner adalah pcrlanyaan tertulis yang dilakukan 

dengan kepala cabang dan karyawan. Dokumcntasi dengan mengumpulkan 

tulisan. atau karya-karya jurnal orang lain. 

Analisis Data dan Teknik Analisis 

Sugiono (2009 : 13) penelitian menurul jcnis data dan analisis terdiri 

dari : 

a) Analisis Kualilalif 

Analisis kualilalif yaitu metode analisa yang dinyatakan dalam bentuk 

kata. kalimat dan gambar unluk melakukan uraian atau pcnafsiran. 

b) Analisis Kuantitatif 

Analisis Kuantitatif yaitu metode analisis yang bcrbentuk angka atau data 

kualilalif yang diangkakan {scoring). 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuaiitatif. Analisis kualilalif yaitu dengan cara mcnjelaskan atau 

menguraikan dengan menggunakan tcori-teori yang terkait dengan objck 

pcnelilian. 



BAB IV 

HASIL PLNKLITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Pertumbuhan dan perkembangan pcrekonomian sualu negara 

sangat membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang andal. 

dimana barang-barang hasil produksi perlu untuk didistribusikan ke 

seluruh pelosok negeri. Dari pemikiran diatas menjadi latar belakang 

dalam menjalankan usaha jasa titipan dengan Dakota Cargo, dengan 

jaminan bahwa barang yang tepat. PT. Dakola Buana Scmesta cabang 

Palembang atau yang dikenal dengan nama Dakola cargo didirikan di 

Palembang pada langgal 28 September 2007. yang bcralamat di jalan RH. 

Martadinata no 8 Pusri Palembang. 

Motto, Visi, Misi Dan Tujuan Perusahaan 

a. Motto P T. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang 

Motto dari P I". Dakota Buana Semesta Cabang Palembang adalah "Siap 

Antar Barang dengan Cepat dan Aman" 

b. Visi PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang 

Adapun visi PT. Dakota Buana Semesta cabang palembang yaitu menjadi 

perusahaan jasa titipan terbaik di Indonesia dalam pengertian mutu. 

26 
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kcmampuan mcmpcrolch keuntungan dan pertumbuhan icrccrmin dalam 

faklor berikul ini: 

1) Sumber daya manusia yang bcrkualttas dan mampu mcnghasilkan 

produklivilas serla mulu unluk mencapai lujuan usaha. 

2) Usaha mcmenuhi kcbuluhan serla kcinginan pelanggan akan produk 

dan informasi melalui sikap. tindakan dan lingkungan yang 

memberikan kcpuasan optimal (cfisien dan cfcktil). 

3) Manajcmcn yang bcrkuaiiias dan bcrlbkus kepada kcpuasan-kcpua.san 

pelanggan adalah hal yang utama. 

c. Misi P I . Dakota Buana Semesta Cabang Palembang 

Misi dari Pi . 13akola Buana Scmesta cabang Palembang adalah 

mclayani kcbuluhan logistik barang yang bcrkesinambungan kc 

seluruh Indonesia dengan memberikan jaminan bahwa barang tcpal 

dan pada saal yang tepat melalui layanan jasa pengiriman yang cepat. 

aman. dan berlanggung jawab. 

d. Tujuan PT. Dakota Buana Scmesta Cabang Palembang 

Tujuan PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang adalah untuk 

mempermudah masyarakat dalam melakukan pengiriman barang 

dengan cepat dan aman sampai kc lampal tujuan. 
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2. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas 

a. Struktur Organisasi 

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau iebih) yang secara 

formal dipersatukaqn dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang 

telah di tetapkan. Struktur organisasi adalah susunan komponen-

komponen (unit-unit kerja) daiam organisasi. Struktur organisasi 

menunjukan adanya pembagian kerja dan menunjukan bagaimana fungsi-

fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut di integrasikan 

(koordinasi). 

Selain dari pada ilu struktur organisasi juga menunjukan 

spcsialisasi-spesiaiisasi pekerjaan. Struktur organisasi berfungsi sebagai 

salah salu alat pcngcndalian manajcmen dimana didalam struktur tersebut 

tcriihal dengan jelas aliran pcmbcrian wewenang serla tugas dan 

tanggung jawab masing-masing. schingga dengan adanya slruklur 

organisasi diharapkan lujuan organisasi dari instansi tersebut dapal 

dicapai dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 

Instansi tersebut dapat dicapai dengan baik sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan tersebut jika 

dilihat dari kegiatan-kegiatan kerja pada struktur organisasi pada PT. 

Dakota Buana Semesta cabang Palembang menggunakan suatu bentuk 

yang mcmpunyai satu pimpinan yang memerintah dari atas sampai 

kebawah, persoalan-persoalan yang terdapat pada bawah tangga 
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organisasi yang harus diajukan kc pihak alasan unluk mendapatkan 

penycsuaian pada sislem ini tcrgambar jelas bahwa kcbijakan dan 

kekuasaan yang langsung dari atas kebawah. dan garis pcrlanggung 

jawaban dari bawah kc alas. Dari silulah dapal dikclahui apa lugasnya 

dan siapa yang berlanggung jawab. 

Struktur organisasi PT. Dakota Buana Semesta cabang Palembang saat 

ini terdiri dari manajer, bagian keuangan. administrasi gudang, driver, 

bagian gudang, debt collector, opcrasional dan marketing, (iambaran 

iebih jelas mengenai struktur organisasi PT. Dakota Buana Semesta 

cabang Palembang adalah sebagai berikut: 



STRUKTUR ORGANISASI 

PT. 

EEBTCOLtTCrOK̂ J 
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b. Pembagian Tugas dan Wewenang 

Pembagian tugas dalam perusidiaan sangat diperlukan karena akan 

mempermudah perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan 

dapat membantu pimpinan dalam memimpin bawahannya. Pembagian 

tugas dan wewenag oleh PT. Dakota Buana Semesta cabang palembang 

adaiah sebagai berikut: 

a) Kepala cabang 

Menyeienggarakan pembinaan administrasi organisasi kepegawaian 

dan tata laksana seluruh unsur dalam lingkungan perusaha<m serta 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bagian 

opcrasional dan pengendalian anggaran dasar perusahaan. 

b) Marketing 

Bagian ini bertugas memasarkan semua kegiatan yang dilakukan 

perusahaan dan mencari ktinsumen untuk perusahaan. 

c) Keuangan 

Keuangan mcmpunyai tugas membantu manajer dalam 

melaksanakan tugas pokok perusahaan dalam bidang yang menjadi 

tanggung jawabnya terutama dibidang keuangan. 

d) Kepala Opcrasional 

Bagian ini bertugas mengawasi semua kegiatan yang dilakukan pada 

saat penerimaan barang dan pada saat pengiriman barang 
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e) Debt Collector 

Bagian ini mcmpunyai lugas yaitu mcnagih hasil pendapalan yang 

belum diiunasi oleh konsumcn. 

1) Driver 

Bagian ini bertugas mengirimkan barang sampai ke tempal tujuan. 

g) Administrasi Bagian Gudang 

Bagian ini berlugas mcncatat dan memberikan keterangan kepada 

bagian kcuangan apabila ada biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh 

bagian gudang. 

h) Bagian Gudang 

Bagian ini berlugas mcmbongkar mual apabila ada barang-barang 

yang akan didistribusikan. 

3. Pengakuan Beban Pada PT. Dakota Buana Semesta 

Pengakuan beban itu perlu dilakukan dan sangat penting dalam 

sualu perusahaan baik ilu perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. 

mcngingat kcsalahan dan peneniuan ini akan berakibat fatal karena akan 

mcmpengaruhi laba rugi. fcntu saja hai tersebut akan mcmpengaruhi mutu 

informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dalam pcngambilan 

keputusan yang dilakukan olch pimpinan perusahaan. 

Pf. Dakola Buana Scmesta cabang Palembang melakukan 

pencatatan pengakuan bcban dengan dua melodc yaitu cash basis dan 

accrual basis. Metode cash basis yaitu teknik pcncatan ketika Iransaksi 

tcrjadi dimana uang bcnar-bcnar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata 
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lain cash basis adalah basis akunlansi yang mengakui pcngaruh Iransaksi 

dan peristiwa yang tcrjadi. Accrual basis adalah sualu basis akuntansi 

dimana Iransaksi ekonomi dan peristiwa diakui. dicatat. dan disajikan 

dalam laporan kcuangan pada saal terjadinya Iransaksi tersebul tanpa 

mempcrhalikan waktu kas dilerima alau dibayar. Pencalalan dengan 

menggunakan metode ini mengakui beban pada saal Iransaksi tcrjadi 

walaupun kas belum dibayarkan. 

PT. Dakota Buana Semesta Palembang merupakan salah satu 

perusahaan jasa pengunisan pengiriman barang. PT. Dakota Buana 

Semesta mcmpunyai komitmcn untuk memberikan efisiensi, kepuasan 

kepada pelanggan. harga bersaing dan juga mcnawarkan program yang 

bcrtujuan untuk menarik pelanggan dan memberi kepuasan kepada yang 

menggunakan jasa pengiriman pada PT. Dakota buana semesta cabang 

palembang seperti, a), pengiriman barang yang tepat waktu b). Jaminan 

kerusakan pada barang yang sudah di asuransikan sebelum melakukan 

pengiriman dengan biaya yang ditentukan c).Pengiriman sampai kelempat 

tujuan pengiriman. 

Data berikut ini dapal dilihat bcban (biaya) dalam laporan laba rugi 

pada PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang. 
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Tabel.IV.I 
PT. DAKOTA BI ANA SEMESTA 

Rekapitulasi Beban Setahun Agen/Cabang Palembang 
Per 31/12/2013 

INo Nama Akun 2013 2UI2 Variance 
1 Biaya Adm. Bank B( A 1.839.683 1.637.327 1 /A1 i c y 

202.156 
2 Biaya surat muatan udara 3.937.290 ~> A "1 1 1 A A 

3.937.290 
3 Biaya kiaim T C /Ad"* 

7.075.050 
1 ZA "7 C A C / \ 

7.075.050 
4 Kcturn penjualan 130.000 150.000 
5 Biaya kirim ekspedisi Iain #1 / \ it 1 A /A ZV 

43.907.400 43.907.400 
6 Biaya opcrasional dalam kota € l T i 1 /I/A 

872.100 
1 y y y / A / A Z A r 

16.660.995 
1 1 fA fA o n c 

7.788.895 
7 Biaya gaji pokok 339.492.660 11k 1 * 1 y* c /A 1 

281.470.501 
T̂ZI / A l l 1 C ZA 

78.022.159 
8 Biaya tunjangan jabatan 6.473.000 5.950.000 525.000 
9 Biaya tunjangan kesehatan t\^f\ /\f\/\ 

870.000 870.000 
10 Biaya tunjangan Asuransi 3.398.036 3.598.056 
11 Biaya IHR karyawan 29.448.9J() 11 A A a C 1 1 

22.448.517 
1 A / \ A 1̂ 1 ^ 

7.000.433 
1 /~fc 

12 Biaya incentive 13.347.877 8.747.344 6.800.333 
13 Biaya bongkar muat 1 y 1 (k (k A f\f\ 

36.288.400 
1 y 1 zk ZA < y \ z \ 

36.288.400 
1 A 

14 Biaya upah harian 3.:>95.000 1 C ZA Z~ Z\ /A ZA 

3.595.000 
15 Biaya renovasi bangunan 990.000 919.000 71.000 
16 Biaya kebersihan 2.400.000 2.400.000 
17 Biaya iistrik 3.249.835 6.692.138 I . 1 1 1 1 / \ 1 

1.442.303 
18 11 ' 1̂  A A A 

Biaya I*AM 
1 i n A 1 y zv 

3.794.360 
r* i / i z ~ i A/A Zv 

8.198.480 
A A Z\ 1 /Â \ ZA 

4.403.920 
19 Biaya keamanan ^A T I C ''\t\i\ 

21.775.200 4.900.000 1 y Z"| 1 ^ r ZA ZA 

16.875.500 
20 Biaya sewa tempat usaha 17.000.004 1 1 ZA/AZA y*/AA 

17.000.004 
21 Biaya alat tulis kanlor '1 /\/AC /\C/\ 

2.005.050 
1 1 C Z A 1 1 Z» 

2.159.310 150.260 
22 Biaya barang cclakan A 1 '1 1 /"I /A 

412.300 
c c y* ZA /A Z"k 

550.000 
111 C A A 

137.500 
23 n " 1 " ! * ' 1 J . 

Biaya perbaikan inventaris kantor 10.000 10.000 
'N >i 

24 
n • 1 1 1 ' 

Biaya periengkapan lamnya 
1 /A /A/V /A 

20.000 85.000 69.000 
T C 
23 

Biaya telephone 14.394.296 14.550.458 4J.838 
TZ 
26 

Biaya pcmakaian matcrai 84.000 84.000 
27 Biaya fotocopy 62.750 98.100 35.350 
28 Biaya inlernel 2.604.000 2.604.000 
29 Biaya rumah tangga 2.092.300 1.029.000 1.063.300 
30 Biaya komisi pihak 111 (OF) 438.510 438.310 
31 Selisih pembayaran (biaya) 24.750 2.000 22.750 
32 Biaya BBM 51.154.561 49.380.792 1.773.765 
33 Biaya pemeliharaan dan service 62.500 62.500 
34 Biaya perbaikan kendaraan 11.370.719 15.238.196 3.867.473 
35 Biaya pcmakaian cat 1.645.500 1.645.500 
36 Biaya pcmakaian ban 8.070.000 4.362.670 3.707.330 
37 Biaya pajak kendaraan 14.765.300 9.535.500 3.230.000 
38 Biaya pcmakaian spare part 5.175.577 3.817.775 1.357.802 
39 Biaya peny. Kendaraan lunas SGU 45.251.234 49.291.236 2 

file://''/t/i/
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40 Biaya pcny. Kendaraan masih SGU 25.976.364 25.976.568 4 
41 Biaya pcrjalanan dinas 220.000 220.000 
42 n/a - Biaya opcrasional cabang lain 3.000 3000 
43 Biaya opcrasional lainnya 150.000 1 /" C 1 1 /k / \ 

7.552.300 
1 T̂AI C/\Z\ 

7.702.500 
44 n/a-Biaya opcrasional L/K lainnya 3.000 1 A A A 

3000 
45 Biaya hubungan masyarakat 1 030 000 1.145.000 i 15.000 
46 Biaya iuran asperindo 600.000 600.000 
47 Biaya serba serbi 3.258.006 22.069.500 25.327.500 
48 PPN (Pajak Pcrlambaban Nilai) 19.843.511 12.746.807 7.096.704 
49 PPH pasal 23 .34 .34 

Total Biaya-biaya 
Laba 

683.256.238 697.894.268 14.638.029 Total Biaya-biaya 
Laba 292.092.283 

Sumber: PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang. 2015 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat biaya klaim pada tahun 2013 

tidak ada. sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 7.075.050. Berdasarkan 

sur\ei pendahuluan dari hasil wawancara pada kepala cabang di PT. 

Dakota Buana Semesta Cabang Palembang yang mcnyatakan bahwa 

pernah terjadi beberapa kali konsumcn yang melakukan pengiriman barang 

pada PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang yang dikirimkan ke 

tempat tujuan pengiriman. liba-tiba mengalami kerusakan saat 

dilakukannya pengiriman. Konsumen (pengirim barang) mengikuti 

program yang ditawarkan PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang 

yaitu jaminan kerusakan pada barang yang sudah di asuransikan sebelum 

melakukan pengiriman dengan biaya yang lelah ditentukan. Konsumen 

mcngklaim jaminan kerusakan tersebut dimana beban diakui saat 

pembayaran asuransi kepada konsumen pada saal melakukan klaim. 

Berdasarkan kasus ini bahwa Pi". Dakota Buana Semesta Cabang 

Palembang menggunakan cash hasis dan accrual hasis dimana PT. 
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Dakota mengakui bcban pada saat sudah dilakukan pembayaran secara 

kas dan sesuai dengan peristiwa yang tcrjadi dan bcban diakui saat tcrjadi 

Iransaksi. 

Pcmbahasan 

1. Analisis Pengakuan Bcban pada PT. Dakota Buana Scmesta 

Cabang Palembang 

Berdasarkan pcrumusan masalah yang dibahas pada bab 

scbelumnya, dapat diidentifikasi bahwa yang menjadi permasalahan pada 

PT. Dakota Buana Semesta cabang Palembang yaitu pada saat melakukan 

pencatatan pengakuan beban dengan pada dasarnya PT. Dakota Buana 

Semesta cabang Palembang, menggunakan dua metode yaitu metode cash 

basis accrual basis. Dalam pencatatan beban PT. Dakota Buana Semesta 

cabang Palembang didalam mengakui behan yaitu menggunakan metode 

cash basis dan accrual basis dimana PT. Dakota mengakui beban pada saat 

sudah dilakukan pembayaran secara kas dan sesuai dengan peristiwa yang 

terjadi dan beban diakui saat terjadi transaksi. 

Berikut ini akan diuraikan tcntang analisis pengakuan beban pada 

PT. Dakota Buana Semesta cabang Palembang seperti yang sudah 

dijelaskan bahwa PT. Dakota Buana semesta cabang Palembang 

menggunakan dua metode dalam mengakui pencatatan pengakuan beban 

oleh karena itu penulis akan menganalisis pos-pos beban pada PT. Dakota 
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Buana Scmcsla cabang Palembang yang dibual oleh PT. Dakota Buana 

Semesta cabang Palembang yaitu sebagai berikul: 

a. Analisis Pengakuan Beban 

1. Metode Dasar Akrual {Accrual Basis) 

Melodc dasar akrual (accrual basis) adalah suatu basis akunlansi 

dimana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui. dicatat. dan disajikan 

dalam laporan keuangan pada saat terjadinya Iransaksi tersebul tanpa 

mempcrhalikan waktu kas diterima atau dibayar. I'encalatan dengan 

menggunakan metode ini mengakui bcban pada saat transaksi terjadi 

walaupun kas bclum dibayarkan. Pengakuan biaya dengan 

menggunakan metode ini dilakuan pada saat kcwajiban membayar 

sudah terjadi schingga dengan kata lain pada saat kcwajiban membayar 

sudah terjadi. maka litik ini dianggap sebagai starling point munculnya 

biaya meskipun biaya terscbul bclum dibayar. Keunggulan 

menggunakan melodc ini unluk mengukur asct. kcwajiban. ekuitas dana 

dan pada beban diakui saat tcrjadi transaksi sehingga informasi yang 

disajikan Icbih handal dan terpcrcaya. 

Jenis pengakuan beban yang dilakukan oich PT. Dakota Buana 

Scmesta cabang i'alcmbang menggunakan melodc dasar akrual (accrual 

basis) adalah sebagai berikut: 

1. Biaya pcralatan kantor 

Dalam sistcm berbasis accrual, biaya atau bcban harus diakui dan 

dicatat pada periodc terjadinya. meskipun pada kcnyalaannya 
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pengeluaran kas belum Icrjadi alau bclum benar-bcnar dikeluarkan. 

Sislem akunlansi berbasis accrual mcngkapilalisasi harga pcrolehan ascl 

yang mcmpunyai nilai manfaat Icbih dari satu periodc olch karena itu 

setiap akhir periode harus dilakukan penycsuaian terhadap manfaat aset. 

Berikut data analisis bcban alau biaya pcralatan kantor pada 

langgal 1 januari 2013 P f. Dakota Buana Scmesta cabang Palembang, 

mcmbcli kendaraan pick up. scnilai Rp.200.000.000. umur ckonomis 

kendaraan ini dipcrkirakan 5 lahun. dengan nilai sisa sebesar 0. Nilai 

manfaat kendaraan ini adalah 5 tahun. Maka harga pcrolehan scbcsar 

Rp.200.000.000. harus dikapitalisasi setiap periodc akuntansi. dan 

diakui sebagai biaya depresiasi kendaraan PT. Dakola Buana Scmesta 

cabang Palembang melakukan pencatatan menggunakan metode 

accrual hasis, pcncaiatanya adalah sebagai berikul: 

a. Jurnal pada saal pengakuan 

Keterangan Rcff Debit Krcdit 

1 Kendaraan Rp.200.000.000 

Januari Bcban Dcprcsiasi Rp.50.000.000 

2013 Kas Rp.250.000.000 

Menurut PSAK (pcmyataan standar akuntansi keuangan). No. 45 

{revisi 2010) pencalalan dan pengakuan biaya (beban) alas pcralatan 

kantor. 
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a. Jumal pada saat transaksi 

Keterangan Reff Debit Kredil 

1 Jan 

2013 

Kendaraan 

Kas 

Rp.200.000.000 

Rp.200.000.000 

b. Jumal pada saal penycsuaian 

Keterangan RelT Debit Krcdit 

1 Biaya depresiasi Rp.50.000.000 

DCS Akumulasi depresiasi Rp.50.000.000 

2017 

Penulis mcnyimpulkan bahwa analisis dari pengakuan beban pcralatan 

kanlor pada FT. Dakota Buana Scmesta cabang Palembang yaitu 

menggunakan melodc accrual hasis. 

2. Biaya periengkapan kanlor 

Dalam sislem berbasis accrual, biaya alau beban harus diakui dan 

dicatat pada periodc terjadinya. meskipun pada kenyataannya pengeluaran 

kas belum tcrjadi atau bclum benar-bcnar dikeluarkan. Sistcm akuntansi 

berbasis accrual mcngkapilalisasi harga pcrolehan asct yang mcmpunyai 

nilai manfaat lebih dari salu periode oleh karena ilu setiap akhir periodc 

harus dilakukan penycsuaian terhadap manfaat asct. 
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Berikul data analisis bcban alau biaya periengkapan kanlor pada 

langgal I januari 2013 P T. Dakota Buana Scmesta cabang Palcnibang. 

mcmbcli alat tulis kantor dengan biaya sebesar Rp.2.005.050. biaya folo 

copy sebesar Rp.62.750. biaya matcrai sebesar Rp.84.000. biaya barang 

cctakan sebesar Rp.412.300. biaya rumah tangga sebesar Rp.2.092.300. 

dan biaya periengkapan lainnya sebesar Rp.2().000. dengan lota! scbcsar 

Rp.4.676.400 I* T. Dakola Buana Scmesta cabang I*a]cmbang 

melakukan pcncalatan menggunakan metode accrual hasis. 

pcncaiatanya adalah sebagai berikut: 

a. Jumal pada saat pengakuan 

Keterangan RcIT Debit Krcdit 

1 Bcban periengkapan kantor Rp.4.676.400 

Jan Kas Rp.4.676.400 

2013 

Menurul PSAK (pcmyataan standar akunlansi keuangan). No. 45 

(revisi 2010) pencatatan dan pengakuan biaya (beban) atas 

periengkapan kanlor. 

a. Jumal pada saal transaksi 

Keterangan Reff Debit Krcdit 

I Beban periengkapan kanlor Rp.4.676.400 

Jan Kas Rp.4.676.400 

2013 
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3. Beban dibayar dimuka 

Sistem akuntansi berbasis akrual, mengakui biaya/beban pada saat 

terjadinya, dan dilaporkan berdasarkan periode terjadinya. Jika PT. Dakota 

Buana Semesta cabang Palembang melakukan pembayaran biaya yang 

mempunyai manfaat lebih dari satu periode, maka pada akhir periode. 

harus dilakukan penycsuaian biaya yang diakui untuk satu periode saja. 

Berikut data yang diperolch dari beban pada tangga! 1 Oktober 

2013, PT. Dakota Buana Semesta cabang Palembang membayar biaya 

tunjangan kesehatan sebesar Rp.870.000, dan biaya tunjangan jabatan 

sebesar Rp. 6.473.000 dangan total sebesar Rp. 7.343.000 biaya asuransi 

ini mempunyai manfaat untuk 12 bulan, maka pada akhir periode 

akuntansi, harus dilakukan penycsuaian biaya asuransi pihak PT. Dakota 

Buana Semesta cabang Palembang mengakui biaya-biaya atau beban 

dengan metode accrual basis transaksinya sebagai berikut: 

a. jurnal pada saat pengakuan 

Tgl Keterangan Reff Debit Kredit 

I Biaya dibayar dimuka Rp. 7.343.000 

Okt Biaya asuransi Rp. 1.835.749 

2013 Kas Rp.9.178.749 

Menurut PSAK (pcmyataan standar akuntansi keuangan). No. 45 

{revisi 2010). Pencatatan dan pengakuan atas biaya (beban) atas beban 

dibayar dimuka yailu dengan metode akrual (accrual basis). 



42 

a. Jumal saal pcmbayaran asuransi 

Keterangan RcR Debit Krcdit 

1 Okl 

2013 

Bcban dibayar dimuka 

Kas 

Rp. 7.343.000 

Rp. 7.343.000 

b. Jumal penycsuaian pada akhir periodc 

Tgl Keterangan Reff Debit Kredit 

1 

Okt 

2013 

Biaya tunjangan 

Biaya dibayar dimuka 

Rp. 1.835.749 

Rp. 1.835.749 

Penulis nienyimpulkan bahwa analisis dari pengakuan beban 

dibayar dimuka pada PT. Dakota Buana Semesta cabang Palembang yaitu 

menggunakan metode akrual {accrual basis). 

4. Beban umum dan administrasi 

Beban umum dan administrasi adalah beban yang berkaitan dengan 

kegiatan umum dan administrasi pada PT. Dakota Buana Semesta cabang 

Palembang. 

Pengkuan yang dilakukan oleh PT.dakota Buana Semesta cabang 

palemhang beban umum dan administrasi di akui pada saat dibayarkan dan 

dinilai sebesar jumlah yang harus dibayarkan. 
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Berikul data dari analisis bcban umum dan administrasi. pada 

langgal 1 Aguslus 2013 ?T. Dakola Buana Scmesta cabang Palembang 

membayar bcban langganan biaya l.islrik Rp.3.249.835. biaya PAM 

Rp.3.794.360. biaya Tclcpon Rp. 14.394.296. biaya Internet Rp.2.604.000, 

biaya Rumah tangga Rp.2.092.300. biaya Sewa tempat usaha 

Rp. 17.000.000. biya ADM. Bank BCA Rp.l.839.683. total biaya bcban 

umum dan administrasi sebesar Rp.44.974.474. PT.Dakota Buana Scmcsla 

cabang palembang mcncalal transaksinya menggunakan metode accrual 

basis adalah sebagai berikut: 

a. jurnal pada saat pengakuan 

Tgi Keterangan ReR Debit Kredil 

1 Beban umum dan ADM Rp.44.974.474 

Agst Biaya dibayar dimuka Rp.44.974.474 

2013 

b. Jumal pada saat pembayaran 

Tgl Keterangan Rcff Debit Krcdit 

1 Agst 

2013 

Beban yang MUD 

Beban umum dan ADM 

Rp.44.974.474 

Rp.44.974.474 

c. PT. Dakota Buana Semesta cabang Palembang . jumal balik pada saat 

pembayaran dilakukan 
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Keterangan Ren Debit Kredit 

1 

Agst 

2013 

Bcban umum dan ADM 

Kas dan selara dengan Kas 

R.p.44.974.474 

Rp.44.974.474 

d. Jurnal pada saat pcmbayaran kcwajiban jangka pendck lainnya. 

Tgl Keterangan Reff Debit Kredit 

1 

Agst 

2013 

Kcwajiban jangka pendek 

Kas dan setara dengan Kas 

Rp.44.974.474 

Rp.44.974.474 

Menurul I*SAK (pcrnyalaan standar akuntansi kcuangan). No.45 

{revisi 20!0) pcncalatan dan pengakuan alas biaya (bcban) umum dan 

administrasi cdengan metode akrual (accrual basis). Dicatat sebagai berikut: 

a. Jumal pada saat pengakuan 

Tgl Keterangan Reff Debit Kredit 

1 Beban umum dan ADM Rp.44.974.474 

Agst Hutang beban Rp.44.974.474 

2013 
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b. Jurnal pada saat pembayaran 

Tgl Keterangan RefT Debit Kredit 

1 I lutang bcban Rp.44.974.474 

Agst Kas Rp.44.974.474 

2013 

Penulis mcnyimpulkan bahwa analisis dari pengakuan heban 

umum dan administrasi pada PT.Dakota Buana Semesta cabang 

Palembang \aitu menggunakan metode accrual basis. 

5. Beban gaji karyawan 

Dalam sistem berbasis akrual, biaya atau beban harus diakui dan 

dicatat pada periode terjadinya. meskipun pada kenyataannya pengeluaran 

kas belum terjadi. 

PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang membayar gaji 

karyawan setiap tangga! 1, pada tanggal 31 Desember 2013 PT. Dakota 

Buana Semesta Cabang Palembang harus mcnyusun laporan keuangan. 

PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang sudah memiliki kcwajiban 

membayar gaji karyawan (gaji pokok) sebesar Rp.339.492.660 tetapi gaji 

baru akan dibayarkan pada tanggal I januari tahun berikutnya. Maka pada 

periode akuntansi yang berakhir pada tanggal 31 Desember gaji karyawan 

yang belum dibayarkan harus sudah diakui sebagai biayaybcban. Demikian 

juga dengan biaya THR karyawan sebesar Rp. 29.448.930. lalu biaya upah 

file:///aitu
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harian sebesar Rp. 3.595.000. biaya incentive sebesar Rp. 13.347.877 dan 

biaya bongkar mual sebesar Rp. 36.288.400. lolal bcban gaji karyawan I'T. 

Dakola Buana Scmcsla Cabang Palembang adalah scbcsar Rp. 

422.172.867 PI". Dakola Buana Scmcsla Cabang Palembang melakukan 

pencalalan menggunakan melodc accrual hasis Pcncatalann) a aadalah 

sebagai berikut: 

a. Jumal pada saal pengakuan 

Tgl Keterangan Rcff Debit Kredil 

31 Kas Rp. 422.172.867 

Des 1 lutang Gaji Rp. 422.172.867 

2013 

Menurul PSAK (pcrnyalaan standar akunlansi kcuangan). No.45 pencalalan 

dan pengakuan atas biaya (beban) atas beban gaji karyawan 

a. Jumal pada saal pcnycsuaan 

Tgl Kelcrangan Rcff Debit Krcdit 

31 Kas Rp. 422.172.867 

Des 1 lulang Gaji Rp. 422.172.867 

2013 
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Penulis mcnyimpulkan bahwa analisis dari pengakuan bcban gaji 

karyawan pada P I . Dakola Buana Scmcsla Cabang Palembang yailu 

menggunakan metode accrual hasis. 

6. Beban Asuransi 

Sistem akunlansi basis akrual {accrual hasis ). mengakui 

biaya/baban pada saal terjadinya. dan dilaporkan berdasarkan periode 

terjadinya. Jika PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang melakukan 

pembayaran biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode, maka 

pada akliir periode, harus dilakukan penycsuaian biaya yang diakui untuk 

satu periode saja. 

Berikul data analisis biaya asuransi pada langgal 1 Oklobcr 2013. 

i* I .Dakota Buana Scmcsla Cabang Palembang membayar biaya asuransi 

kendaraan scbcsar Rp. 3.398.036. biaya asuransi ini mcmpunyai manfaat 

untuk 12 bulan.maka pada akhir periodc akunlansi. harus dilakukan 

penycsuaian biaya asuransi. i ' l " . Dakola Buana Scmesta Cabang Palembang 

melakukan pencatatan menggunakan melodc dasar akrual {accrual hasis). 

pcncatalannya adalah sebagai berikut: 
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a. Jurnal pada saat pengakuan 

Tgl Keterangan Reff Debit Kredit 

1 Biaya dibayar dimuka Rp.3.398.036 

Okt Biaya asuransi Rp.849.509 

2013 Kas Rp.4.247.545 

Menurut PSAK (pemyataan standar akuntansi keuangan). No. 

45(revisi 2010). Pencatatan dan pengakuan atas biaya (beban) atas beban 

asuransi yailu dengan metode accrual ha.sis. 

b. Jurnal saat pembayaran asuransi 

Tgl Keterangan Rcff Debit Krcdit 

1 Biaya dibayar dimuka Rp.3.398.036 

Okt Kas Rp.3.398.036 

2013 
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a. Jumal Penyesuaian 

Tgl Keterangan Reff Debit Kredit 

1 Biaya asuransi Rp.849.509 

Okl Biaya dibayar dimuka Rp.849.509 

2013 

Penulis mcnyimpulkan bahwa analisis dari pengakuan beban asuransi pada 

PT. Dakota Buana Semesta cabang Palembang yailu menggunakan metode 

accrual hassis 

7. Beban Penjmsutan Kendaraan Kantor 

Berikut data analisis penyusutan kendaraan pada langgal 1 Oktober 2013. 

PI . Dakota Buana Semesta Cabang Palembang membayar biaya penyusutan 

kendaraan lunas SGU sebesar Rp.45.251.234. dan biaya penyusutan 

kendaraan masih SGU scbcsar Rp. 25.976.364. dengan lolal biaya sebesar 

Rp. 71.227.598 harus dilakukan penyesuaian biaya. Pf. Dakota Buana 

Scmesta Cabang Palembang melakukan pcncalatan menggunakan melodc 

dasar akrual (accrual hasis). pcncatalannya adalah sebagai berikut: 
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a. Jurna! pada saat pengakuan 

Tgl Keterangan Reff Debit Kredit 

1 Biaya Pcny. Kendaraan Rp. 71.227.598 

Okt Kas Rp. 71.227.598 

2013 

Menurut PSAK (Pemyataan standar akuntansi keuangan) no.45 pencatatan 

dan pengakuan atas biaya (beban) atas bcban penyusutan kendaraan 

b. Jumal pada saat penyesuaian 

Tgl Keterangan Rcff Debit Kredil 

1 Biaya Pcny. Kendaraan Rp. 71.227.598 

Okt Kas Rp. 71.227.598 

2013 

Penulis menyimpulkan bahwa analisis dari pengakuan beban 

penyusutan kendaraan kantor pada PT.Dakota Buana Semesta Cabang 

Palembang yaitu menggunakan metode dasar akrual (Accrual Basis). 
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8. Beban usaha 

Berdasarkan data rekapitulasi biaya diatas dapat dilihat biaya klaim 

pada tahun 2013 tidak ada, sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 

7.075.050. Berdasarkan survei pendahuluan dari hasil wawancara pada 

kepala cabang di PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang yang 

mcnyatakan bahwa pernah terjadi beberapa kali konsumen yang 

melakukan pengiriman barang pada PT. Dakota Buana Semesta Cabang 

Palembang yang dikirimkan ke tempat tujuan pengiriman, tiba-tiba 

mengalami kemsakan saat dilakukannya pengiriman. Konsumen 

(pengirim barang) mengikuti program yang ditawarkan PT. Dakota 

Buana Semesta Cabang Palembang yaitu jaminan kerusakan pada 

barang yang sudah di asuransikan sebelum melakukan pengiriman 

dengan biaya yang telah ditentukan. Konsumen mcngklaim jaminan 

kerusakan tersebut dimana beban diakui saat pembayaran asuransi 

kepada konsumen pada saat melakukan klaim. Berdasarkan kasus ini 

bahwa PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang menggunakan 

cash hasis dan accrual hasis dimana PT. Dakota mengakui beban pada 

saat sudah dilakukan pembayaran secara kas dan sesuai dengan 

peristiwa yang terjadi dan beban diakui saat terjadi transaksi. 

Pcncatalannya adalah sebagai berikul: 
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a. Jurnal pada saal pengakuan 

Tgl Keterangan RclT Debit Kredit 

I 

Okt 

2012 

Biaya Klaim 

Kas 

Rp. 7.075.050 

Rp. 7.075.050 

Menurul PSAK (Pcrnyalaan Standar Akunlansi Kcuangan) 

Pengakuan beban klaim seperti di ungkap dalam PSAK No.36 menganut 

dasar akrual (accrual hasis) 

9. Bcban kirim ekspedisi lain 

Bcban diakui P P. Dakota Buana Scmcsla Cabang Palembang pada 

saal sudah dilakukan pcmbayaran secara kas dan sesuai dengan peristiwa 

yang terjadi dan beban diakui saal terjadi transaksi. 

Berikut adalah data yang didapat dari bcban pcrjalanan dinas pada 

tanggal 1 Nov 2012 PT. Dakota Buana Scmesta Cabang Palembang 

melakukan biaya kirim ekspedisi lain dengan total scbcsar Rp.43.907.400, 

I ' l" . Dakota Buana Scmesta Cabang Palembang melakukan pencatatan 

sebagai berikut; 
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Dengan kala lain Cash Basis adalah basis akunlansi yang mengakui 

pcngaruh iransaksi dan peristiwa yang terjadi. (www.satriobd-iciak-

cumi.blo^spot•com) 

Jenis pengakuan beban yang dilakukan oleh PT. Dakota Buana 

Semesta cabang Palembang menggunakan metode dasar Kas(('as/? Basis) 

adalah sebagai berikut; 

. Bcban Klaim 

Berdasarkan data rekapitulasi biaya PT. Dakola Buana Semesta 

Cabang Palembang dapat dilihat biaya klaim pada tahun 2013 tidak ada. 

sedangkan pada lahun 2012 scbcsar Rp. 7.075.050. Bcrdasarkan survei 

pcndahuluan dari hasil wawancara pada kepala cabang di P3. 13akota 

Buana Scmcsla Cabang I'alcmbang yang mcnyatakan bahwa pcrnah terjadi 

beberapa kali konsumcn yang melakukan pengiriman barang pada P T. 

Dakota Buana Scmesta Cabang I'alembang yang dikirimkan kc tempal 

lujuan pengiriman, liba-tiba mengalami kerusakan saat dilakukannya 

pengiriman. Konsumen (pengirim barang) mengikuti program yang 

ditawarkan P I . Dakola Buana Scmesta Cabang Palembang yailu jaminan 

kerusakan pada barang yang sudah di asuransikan scbclum melakukan 

pengiriman dengan biaya yang lelah ditentukan. Konsumcn mcngklaim 

jaminan kerusakan tersebut dimana bcban diakui saat pcmbayaran asuransi 

kcpada konsumcn pada saal melakukan klaim. Bcrdasarkan kasus ini 

bahwa P'!'. Dakota Buana Scmesta Cabang Palembang menggunakan cash 

http://www.satriobd-iciak-
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hasis dan accrual hasis dimana PT. Dakola mengakui bcban pada saat 

sudah dilakukan pcmbayaran secara kas dan scsuai dengan peristiwa yang 

tcrjadi dan bcban diakui saat Icrjadi Iransaksi. Pcncatalannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Jurnal pada saat pengakuan 

Tgl Keterangan Reff Debit Kredit 

1 Biaya Klaim Rp. 7.075.050 

Okt Kas Rp. 7.075.050 

2012 

Menurut PSAK (Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan) 

Pengakuan beban klaim seperti di ungkap dalam PSAK No.36 menganut 

dasar akrual (accrual hasis). 

Tgl Keterangan Reff Debit Kredil 

I 

Okt 

2012 

Biaya Dibayar Dimuka 

Kas 

Rp. 7.075.050 

Rp. 7.075.050 
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Berdasarkan uraian kedua metode Icrscbul dapat disimpulkan 

bahwa bcban klaim menurut PSAK No.36 mcnganul dasar akrual {accrual 

basis) sedangkan Pr.Dakola Buana Scmesta Cabang Palembang 

menggunakan metode Cash Basis dalam penerapannya. 

2. Bcban Pcrjalanan Dinas 

Beban diakui PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang pada 

saat sudah dilakukan pembayaran secara kas dan sesuai dengan peristiwa 

yang Icrjadi dan bcban diakui saat tcrjadi transaksi. 

Berikul adalah data yang didapal dari bcban pcrjalanan dinas pada 

tanggal 1 Nov 2012 PT. Dakota Buana Scmesta Cabang Palembang 

melakukan pcrjalanan dinas dengan total scbcsar Rp.220.000 i ' T. Dakota 

Buana Scmesta Cabang Palembang melakukan pcncalatan menggunakan 

metode Cash Basis pcncatalannya adalah sebagai berikut; 

a. Jumal pada saat pengakuan 

Tgl Keterangan Reff Debit Kredit 

1 Kas Rp. 220.000 

Nov Beban Rp. 220.000 

2012 
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Menurul PSAK (I'crnyaiaan standar akuntansi kcuangan) No. 45 

{revisi 2010) pengakuan bcban pcrjalanan dinas yailu menggunakan 

metode dasar akrual [accrual basis) dengan jumal sebagai berikut: 

b. Jumal pada saal penycsuaian 

Tgl Keterangan Reff Debit Kredit 

1 Biaya Dibayar Dimuka Rp. 220.000 

Nov Kas Rp. 220.000 

2012 

Bcrdasarkan uraian kedua melodc tersebut dapat disimpulkan bahwa beban 

pcrjalanan dinas menurut PSAK No.45 menganut dasar akrual {accrual 

basis) sedangkan PI .Dakota Buana Scmcsla Cabang Palembang 

menggunakan metode (\ish Basis dalam penerapannya. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

. Kcsimpulan 

Setelah melakukan analisa pada masing-masing metode Akrual Basis dan Kas 

Basis maka secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Pada PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang berdasarkan hasil 

analisis menggunakan dua metode yaitu metode cash basis dan metode 

akrual basis. Metode kas basis pada saat perusahaan mengakui beban dari 

pelanggan harian (tunai). Dan salah satu beban yang diakui PT. Dakota 

Buana Semesta Cabang Palembang dengan menggunakan metode Kas 

basis adalah beban beban klaim. Dan beban yang diakui PT. Dakota 

dengan menggunakan metode Akrual basis salah satunya adalah beban 

periengkapan kantor. 

2. Pada PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang berdasarkan hasil 

analisis Menurul PSAK (Pcrnyalaan Standar Akunlansi Kcuangan) 

Pengakuan beban kiaim seperti di ungkap dalam SAK KTAP mcnganul 

dasar akrual (accrual basis). Tetapi dalam pcncrapan yang dilakuan oleh 

PT. Dakota Buana Scmesta Cabang Palembang Menggunakan metode kas 

basis, karena PT. Dakota mengakui bcban pada saat uang bcnar-bcnar 

diterima dan dikeluarkan. 

58 
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Hasil analisis menunjukan bahvva PT. Dakota Buana Scmcsla Cabang 

Palembang melakukan pengakuan bcban yang diakui secara dasar akrual 

{Accrual Basis) yaitu pengakuan beban pcralatan kanlor. bcban 

periengkapan kantor. beban dibayar dimuka. beban umum dan 

administrasi, bcban gaji karyawan, bcban asurani. bcban penyusutan 

kendaraan kantor. bcban usaha dan beban kirim ekspedisi lain. 
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B. Saran 

Dari hasil pembahasan pada penulisan skripsi ini. maka penulis 

memberikan beberapa saran yang kemungkinan dapat bermanfaat bagi pihak 

yang mcmerlukannya dan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya dimasa yang akan datang yaitu: 

1. Untuk PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang dalam 

menggunakan metode kas basis pada saat uang pembayaran belum 

diterima maka pencatatan tersebut tidak dilakukan, jika kas telah diterima 

maka transaksi tersebut baru akan dicatat. 

2. Untuk PT. Dakota Buana Semesta Cabang Palembang jika menggunakan 

metode akrual basis, transaksi yang dilakukan secara kredit akan 

menambah piutang, sehingga akan berpengaruh pada besamya piutang. 

Sebaliknya jika yang dipakai kas basis maka piutang akan dilaporkan 

lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan penulis 

menganjurkan sebaiknya pihak PT. Dakota Buana Semesta Cabang 

Palembang sebaiknya menggunakan metode Akrual Basis, bukan Cash 

hasis karna metode dasar akrual {accrual basis) itu untuk PT. Dakota 

Semesta Cabang Palembang. 
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