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BABI 

PENDAHULUAN 

Setiap badan usaha peda dasamya dapat dikelompokkan kcdalam dua 

jenis yaitu profit dan non-profit. Sadan usaha yang bersifat non profit seperti 

rumah salcit, lembaga - lembaga sosial dan lain - lain. Badan usaha yang 

bcrsifat profit mcnitik bcratkan peda peoca1•ien laba yang dapat diulrur secant 

lruantit8lif deogan manbandingkan peodai•tan dengan beban yang telah 

dikeluarlcan dalaJn suatu periode tertmtu. 

Laba yang maksima1 merupebn SU8IU ba1 pokok yang banis dicapai oleb 

badan usaha yang bcrsifat profit. Hal ini discbebkan kareoa tujuannya adalah 

untuk mempcroleb labe, mcmpc:rtahankan kclangsimgan hidup dan 

pengembangan. 

Laba merupekan tambehan nilai atas biaya yang telah djpakai selama 

suatu periode tertentu etau yang disebut pei iode alwntanSi. Tebnan utama 

dalaJn peoclehun kegialao penisabwJ dallm mcnghasilbn laba adalah 

pengalcuan dan klasifikasi perubahan -perubahan yang menguntungbn selama 

periode akuntansi. Perubehan yang mcoguntungbn diklasifikasikan sebagaj 

pendapatan atau keuntungan clan perubahan yang tidak menguntungk.an 

diklasifikasikan sebagai suatu beban atau kerugian. 
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Pendapatan pada umumnya timbul dari kegialan utama perusahaan dan 

sumber pendapalan lainnya. Bagi suatu perusahaan, untuk menentulcan suatu 

k.ebijaksanun yang bcrbitan dcngan masalah pengalruao pendapatan yang 

scsuai dengan prinsip alruntansi yang berlalcu umum ada1ah sanpt pmting clan 

barus dllaksanakan. 

Biasanya peodapelan dibitbn deopn proscdlD' alcuntansi tertcntu, jcnis 

nilai ienentu, kaidah-bidah nilai yang implisit atau yang diaswnsikan untuk 

menetapkan Open suatu pendapalan barus dilaporbn. Masalah lain tentang 

pcndapatan adalah penecapan waktu transaksi atau peristiwa ckonomi yang 

barus diakui scbegai peodlpdaa. M•qlah ini tidak boJcb dibatasi dengan 

dcfmisi tentang pmctaperan yang sempit. 

Meli.hat pennasalahan mcngeoai pengakuan pcndapatan di a� maka 

penulis tertlrik untulc mcngctabui scjaub mana mctodc pengakuan pcndapaum 

yang diterapbn mempengaruhi laba. Dalain bat ini pcnulis mcngambil tcmpat 

pcnclitian pada PT. Pcmbangunan Perusahaan (Pcrscro) Cabang I Medan. 

Pcrusahaan ini bcrgcrak dibidang kontraktor yang mcnawukan jasa konstruksi. 

8crdasarbo bat di atas mab penulis ta1arik untuk mcmbuat suatu 

pcnclitian dcogan judul "Peaenpu Penyaau St.lldar Akutaasl 

Knupn (PSAK) No. 23 Tentanc PeqakH• Du Peacabru 

Pemdapataa Pada PT. Pembupau Penmallaa (Penero) CalNutc I 

Medu" 
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