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Pendapatao umwnnya timbul dari kegiatan perusahaan dan sumber 
pendapatan lainnya. l.Jnlllk menentukan suatu kebijaksanaan yang berkaitan 
dengan masalab pengakuan pendapatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi 
yang bttlaku umum adalah sangat penting dan harus dilaksanakan. Biasanya 
pcndaj)atan dikailkan dengan prosedur akuntansi tertentu. jenis nilai tertentu. 
kaidab-kaidah nilai yang implisit atau yang diasumsikao untuk menetapkan kapao 
suatu pendapatan harus dilaporkan. Konsep pendapatan selalu menjadi pusat 
perbatian yang te1pCnting dari para ekonom. Perlu diketahui bahwa salah satu 
sumber yang utama dari pendapatan adalah penjualan. Umumnya pendaparan 
dinyatakan dengan satuan uang yang diperoleh perubahan tingkat harga. 

PT. Pembanl!llnan Perumahan (PeniCro) Cabang I Medan yang 
berkedudukan di Jakarta merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak 
di bidang konstruksi.. Salah saru cabangnya berada di kota Medan, yang 
beralamat dijalan Setia Budi No.46 pasar ll Tanjung Sari Medan dan mengerjakao 
proyek-proyek di Sumatera Utara dan Aceb. Sebagai perusahaan yang bergerak 
dibidang kontruksi, distributor semen tiga roda, pendapatannya berasal dari basil 
penjualan produk jadi yang terdiri dari tiang pancaog, tiang beton, bantalan jalan 
rel, komponen jembatan dan dermaga, sh!=d pile dan kompooen pracetak lainoya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Pembangunan Perumahan 
(Persero) Cabang I Medan daiaJn Metode Pengakuan Pendapatan terhadap Laba 
Kontruksi telab sesuai dengan menurut Pemyataan Standar A.kuntansi Keuangan 
(PSAK) No.23, hal ini diketahui dari : 

-

I. Pene'rapan pengalc:uan pendapatan yang komisiten dan tepat sesuai dengan 
standar akuntaosi keuangan akan mengbasilkan laba periodik yang wajar bagi 
perusahaan, sebingga laba yang disajikao oleh perusahaan tidak memberikan 
infomwi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan 
PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang I Medan. 

2. l<riteria yang harus dipenuhi dalam metode pengakuan pendapatan yang 
dilalwkan oleh PT. Pembanl!llnan Perumahan (Persero) Cabang l Medan 
adalah telah disahkannya Berita Acara Serah Terima (BAS1). 

3. Perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian dalam mengbitung 
pendapatannya. 
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