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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Uraian Teoritis 

1. Pendapatan  

a. Pengertian Pendapatan  

Para akuntan dalam mengidentifikasikan pendapatan berbeda satu 

sama lainnya, akan tetapi pada umumnya definisi tersebut cenderung 

menekankan kepada masalah yang berkenaan dengan modal yang 

dinyatakan dalam satuan uang. Faktor penyebabnya antara lain karena 

pendapatan sulit didefinisikan karena sering berkaitan dengan prosedur 

akuntansi tertentu, jenis perubahan nilai tertentu dan mengenai kapan 

pendapatan harus dilaporkan.  

Pendapatan merupakan peningkatan jumlah aktiva atau penurunan 

kewajiban suatu beban, yang timbul dari penyerahan barang dan jasa atau 

aktivitas usaha lainnya di dalam suatu periode lainnya. Karena itu konsep 

pendapatan selalu menjadi pusat perhatian dan tidak kalah pentingnya 

dengan pos lainnya di dalam laporan keuangan. Pendapatan mempunyai 

penggunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Penggunaan 

informasi pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan 

5 



Diajukan Guna Memenuhi Salah satu syarat 
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan Akuntansi                                                                                                                                                          NPM : 0005170582 
 

Pengaruh Pendapatan dan Biaya  

Terhadap Laba Operasi Pada  

PT.Perkebunan  Nusantara IV ( Persero ) 

Medan 

 

6 

keputusan yang baik yaitu keputusan pembayaran deviden, keputusan 

investasi maupun keputusan penting lainnya.  

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2002, hal. 226) definisi 

pendapatan (revenue) adalah sebagai berikut :  

Revenue (pendapatan) sebagai arus masuk atau peningkatan nilai 

asset dari suatu entity atau penyelesaian kewajiban dari entity atau 

gabungan keduanya selama periode tertentu yang berasal dari 

penyerahan barang, pemberian jasa atas pelaksanaan kegiatan 

lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang 

berjalan.  

 

Menurut Zaki Baridwan (1990, hal. 30) yang dimaksud dengan 

pendapatan adalah :  

Aliran masuk atau kenakan lain aktiva suatu badan usaha atau 

pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama satu 

periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, 

penyerahan jasa atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan 

utama badan usaha.  

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh IAI (2002, PSAK No. 23, 

Par 06) menjelaskan bahwa: 

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 

timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila 

arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal 

dari kontribusi penanaman modal. 

 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan 

merupakan arus masuk yang timbul sebagai akibat adanya penjualann 

barang atau penyerahan jasa.  
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Selain itu defenisi di atas mengacu kepada pendapatan yang 

berasal dari aktiva atau  berkurangnya kewajiban yang berasal dari 

aktivitas perusahaan dalam mencari laba, yang dapat merubah modal para 

pemilik. Aktivitas tersebut terutama adalah :  

1. Penjualan hasil produksi.  

2. Pemberian jasa dan persetujuan dengan pihak lain untuk menggunakan 

sumber daya perusahaan dengan imbalan bunga, sewa, royalti, 

honorarium dan lain-lain.  

3. Penjualan sumber daya selain produk misalnya pabrik, peralatan atau 

investasi di perusahaan lain.  

Pendekatan yang menekankan pada pertambahan atau peningkatan 

jumlah aktiva perusahaan sering disebut konsep ”inflow” karena 

pendapatann ini  dianggap sebagai arus masuk dari aktiva. Berbagai 

kepustakaan akuntansi ditemukan beberapa pendekatan mengenai konsep 

pendapatan yang salah satunya menurut Sofyan Syafri Harahap (1995, hal. 

68) yaitu sebagai berikut : 

1. Pendapatan yang menekankan bahwa pendapatan adalah hasil dari 

kegiatan usaha.  

2. Pendapatan yang menekankan bahwa pendapatan merupakan 

pertambahan aktiva bagi perusahaan.  

3. Pendapatan yang merupakan menekankan pada terciptanya 

pendapatan.  
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Pendapatan yang menekankan bahwa pendapatan itu dihasilkan 

dari kegiatan usaha menegaskan bahwa pendapatan itu ada karena 

dilakukan kegiatan usaha. Pendekatan yang menekankan bahwa 

pendapatan itu adalah pertambahan aktiva bagi perusahaan dari pada 

faktor terciptanya arus masuk aktiva bagi perusahaan dari pada faktor atau 

asal pendapatan itu sendiri.  

Menurut Accounting Terminology No. 2 dalam Ahmed Berkaouli 

(1993, hal. 199) mendefinisikan pendapatan sebagai berikut :  

Pendapatan berasal dari penjualan barang dan pemberian jasa 

diukur oleh badan yang dikenakan pada pelanggan, klien atau 

penyewa untuk barang dan jasa yang diberikan kepada mereka, 

pendapatan ini mencakup juga keuntungan dari penjualan atau 

pertukaran aktiva (selain dari pada saham dan perdagangan), bunga 

dan deviden yang diperoleh dari investasi dan kenaikan lain dalam 

ekuitas pemilik kecuali yang berasal dari kontribusi modal dan 

penyesuaian modal.  

 

Dalam pandangan yang luas, yang didefinisikan sebagai 

pendapatan adalah perubahan di dalam aktiva netto yang berasal dari 

kegiatan memproduksi. Pendapatan dan keuntungan lain yang berasal dari 

penjualan aktiva dan investasi, sedangkan pandangan yang lebih sempit 

mengenai pendapatan hanya mencakup hasil-hasill dari kegiatan produksi 

pendapatan dan tidak memasukkan laba investasi dan keuntungan serta 

kerugian dari pelepasan harta tetap yang memberikan perbedaan yang 

jelas antara pendapatan dan kerugian. Pada prinsipnya pendapatan adalah 
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sama dengan keseluruhan produksi atau jasa yang dapat dinyatakan 

dengan satuan uang dan diserahkan oleh perusahaan kepada para 

pelanggannya pada suatu periode tertentu.  

Pada dasarnya pendapatan itu timbul dari penjualan barang atau 

penyerahan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. 

Pendapatan dapat timbul dari penjualan, proses produksi, pemberian jasa 

dan termasuk pengangkutan dan proses penyimpanan (earning process). 

Dalam perusahaan dagang, pendapatan timbul terutama dari penjualan 

barang dagangan, pada perusahaan manufaktur, pendapatan terutama 

diperoleh dari penjualan produk selesai, sedangkan untuk perusahaan jasa, 

pendapatan usaha dari penyerahan jasa kepada pihak lain.  

Selanjutnya menurut Ikatan Akuntan Indonesia (1996, par. 01, 

seksi 23,1) juga menetapkan bahwa :  

Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul 

dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut ini :  

1. Penjualan barang  

2. Penjualan jasa  

3. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang 

menghasilkan bunga royalty dan deviden.  

 

1. Penjualan barang  

Penjualan barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk 

dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang 
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dagang yang diberli pengecer atau tanah dan properti lain yang dibeli 

untuk dijual kembali.  

2. Penjualan jasa  

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara 

kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode 

waktu yang disepakati perusahaan.  

3. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan 

bunga, royalty dan deviden.  

Penggunaan aktiva oleh perusahaan lain menimbulkan pendapatan 

dalam bentuk :  

a. Bunga, pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau 

jumlah terhutang kepada perusahaan.  

b. Royalty, pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang 

perusahaan, misalnya paten, merk dagang, hak cipta, dan 

perangkat lunak komputer dan lain-lain.  

c. Deviden, distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai 

dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.  

Dari timbulnya pendapatan itu, dapat disimpulkan bahwa 

sumber pendapatan meliputi semua hasil yang diperoleh dari bisnis 

dan investasi. Pendapatan bunga, sewa, royalti, keuntungan (laba) 

penjualan aktiva tetap dan investasi jangka panjang, deviden adalah 
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merupakan pendapatan diluar usaha bagi perusahaan-perusahaan yang 

bergerak dibidang perdagangan dan manufaktur. Pendapatan yang 

diperoleh dari transaksi penjualan aktiva tetap dan investasi jangka 

panjang, hanya sebesar harga jual di atas nilai buku aktiva tetap yang 

bersangkutan dan umumnya disebut sebagai keuntungan (laba).  

Pada umumnya pendapatan dapat didefenisikan sebagai :  

1) Arus masuk net sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.   

2) Arus keluar barang atau jasa dari perusahaan kepada pelanggan.  

3) Produksi perusahaan sebagai akibat dari semata-mata penciptaan 

barang atau jasa oleh perusahaan selama periode tertentu.  

Ada dua pandangan tentang pendapatan menurut Sofyan Syafri 

Harahap (1995, hal. 39) :  

1. Secara luas, pendapatan dianggap termasuk seluruh hasil dari 

perusahaan dan kegiatan investasi, termasuk pendapatan adalah 

seluruh perubahan net asset yang timbul dari kegiatan produksi 

investasi. Sikap ini dianut oleh Accounting Terminology Buletin 

No. 2 yang menjelaskan pendapatan sebagai berikut : ”pendapatan 

berasal dari penjualan barang dan pemberian jasa dan diukur 

dengan jumlah yang dibebankan kepada pelanggan, klien atau 

barang dan jasa yang disiapkan untuk mereka. Juga termasuk laba 

dari penjualan atas penukaran asset (kecuali surat berharga) hak 

deviden dari investasi dan kenaikan lainnya pada equity pemilik 

kecuali yang berasal dari modal donasi dan penyesuaian modal”. 

2. Secara sempit, pendapatan hanya berasal dari kegiatan produksi 

tidak termasuk laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva tetap.  

3. Definisi ini membedakan istilah pendapatan dengan laba rugi 

sebagai berikut : ”kelebihan revenue (pendapatan) dibandingkan 

dengan biaya yang dibebankan ditambah dengan laba rugi 

perusahaan lainnya yang berasal dari penjualan, pertukaran atau 

penggantian asset lainnya”.  
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b. Jenis-jenis Pendapatan  

Secara umum di dalam akuntansi, penghasilan dibebankan atas 

penghasilan utama dan penghasilan non operasional. Penghasilan utama 

adalah hasil penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan yang 

merupakan usaha pokok perusahaan sedangkan penghasilan non 

operasional merupakan penghasilan yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan usaha pokok.  

Telah disebutkan bahwa pendapatan merupakan proses arus, yaitu 

penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jarak waktu tertentu 

dan hal ini juga dijelaskan oleh Elden S. Hendrisksen (1996, hal. 164) 

yang menyatakan bahwa :  

Definisi pendapatan sebagai produk perusahaan kelihatannya 

cukup jelas tetapi beberapa usaha untuk menerangkan pendapatan 

atau sifat dan mkna laba tidak sepakat mengenai apa yang 

seharusnya termasuk dalam konsep pendapatan itu. Disatu pihak, 

disarankan agar semua perubahan dalam aktiva netto perusahaan 

selain transaksi modal yang dilaporkan selama suatu periode harus 

dianggap sebagai pendapatan. Di lain pihak, usul lain 

menyarankan bahwa perbedaan harus dibuat antara kegiatan yang 

menghasilkan pendapatan dan keuntungan atau kerugian lainnya.  

 

Pada umumnya sumber dan jenis pendapatan yang diperoleh 

perusahaan menurut Sofyan Syafri Harahap (1995, hal. 82) dapat 

dikelompokkan atas :  

a. Pendapatan operasional dan  
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b. Pendapatan non operasional  

a. Pendapatan operasional  

Pendapatan operasional yaitu pendapatan yang timbul dari 

penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode akuntansi 

tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama 

perusahaan dan berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok 

perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya sesuai dengan 

tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama 

perusahaan melangsungkan kegiatannya.  

Adapun jenis dari pendapatan operasi untuk tiap perusahaan 

berbeda-beda yang ditentukan oleh usaha yang dilakukan perusahaan 

tersebut. Jenis tersebut dapat dikategorikan seperti penjualan. 

Penjualan barang atau jasa menjadi objek atau sasaran utama pokok 

perusahaan. Penjualan ini dapat dibedakan dalam bentuk : 

1. Penjualan kotor 

Penjualan kotor merupakan semua hasil atas penjualan barang atau 

jasa sebelum dikurangi dengan berbagai potongan (discount) atau 

pengurangan lainnya untuk dibebankan kepada langganan atau 

yang membutuhkannya. 

2. Penjualan bersih 
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Penjualan bersih merupakan hasil penjualan yang sudah 

diperhitungkan atau dikurangkan dengan berbagai potongan-

potongan atau pengurangan yang jumlah hak pihak pembeli. 

b. Pendapatan non operasional 

Pendapatan non operasional yaitu pendapatan yang diperoleh 

perusahaan pada periode tertentu, akan tetapi bukan diperoleh dari 

pendapatan yang utama atau bukan merupakan tujuan dari usaha 

perusahaan, pendapatan ini bersifat insidental atau yang tidak secara 

langsung berkaitan dengan kegiatan utama. 

Pendapatan non operasional sering disebut dengan pendapatan 

lain atau other revenue and gain. Pendapatan ini juga diterima 

perusahaan tidak secara kontinu namun menunjang pendapatan operasi 

perusahaan. 

Adapun jenis dari pendapatan non operasional dapat dibedakan 

sebagai berikut : 

1. Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber 

ekonomi perusahaan yang lain oleh pihak lain contohnya, 

pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan royalti dan lain-

lain. 

2. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva di luar barang 

dagangan atau hasil produksi. Contohnya penjualan surat-surat 
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berharga, penjualan aktiva tetap berwujud (gain on sales of fixed 

assets). 

Dari defenisi tersebut bahwa ada dua pendekatan terhadap 

konsep pendapatan. Satu di antaranya berfokus pada arus masuk aktiva 

sebagai hasil kegiatan operasi perusahaan dan yang lainnya berfokus 

pada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyalurannya 

kepada konsumen atau produsen lain. Jadi pendapatan dianggap 

sebagai arus masuk aktiva bersih sebagai arus keluar barang dan jasa. 

Unsur-unsur penghasilan menurut Sofyan Syafri Harahap 

(1995, hal. 84) terdiri dari tiga bagian besar, yaitu : 

1. Gross profit on sales (laba kotor dari penjualan) 

2. Miscellaneous income (penghasilan lain-lain) 

3. Extraordinary income 

 

c. Pengukuran Pendapatan 

Sudah menjadi ketentuan umum bahwa nilai tukar produk atau jasa 

perusahaan merupakan ukuran terbaik bagi perusahaan. Pendapatan diukur 

dengan nilai barang atau jasa yang ditukar dalam suatu transaksi 

perdagangan yang independen, sehingga dapat dinyatakan secara jelas 

bahwa pendapatan merupakan harga jual barang atau jasa. 
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Mengutip pendapat Sprous dan Monitz dalam buku Teori 

Akuntansi karangan Eldon S. Hendricksen (1996, hal. 167) sebagai 

berikut : 

Pendapatan seharusnya diidentifikasikan dengan periode selama 

kegiatan utama ekonomi yang diperlukan untuk menciptakan dan 

membagikan barang dan jasa yang telah selesai, asal saja 

pengukuran dipenuhi dari berbagai tahap kegiatan yang berbeda, 

kadang-kadang sama lambatnya dengan waktu penyerahan produk 

atau pelaksanaan jasa dan dalam kasus lain pada suatu titik waktu 

yang lebih dini. 

 

Penjualan pada perusahaan dalam jumlah rupiah yang telah 

disepakati oleh pelanggan adalah sebagai pengukuran pendapatan ini 

berdasarkan nilai tukar barang dan jasa. Nilai tukar ini menggambarkan 

kesetaraan kas yang didiskontokan dari tagihan yang akhirnya diterima 

dari transaksi pendapatan. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (1996, par. 23.3) mengenai 

pengukuran yaitu : ”Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan 

yang diterima atau yang dapat diterima”. Selain itu Belkaowi (1993, hal 

179) menyatakan tentang pengukuran pendapatan sebagai berikut : 

Pendapatan diukur dalam pengertian nilai pertukaran produk jasa 

dalam sebuah transaksi yang lugas. Pandangan ini menunjukkan 

ekuivalen kas bersih maupun nilai diskontoan sekarang atas uang 

yang diterima atau seharusnya diterima dalam pertukaran barang 

atau jasa yang ditransfer oleh perusahaan kepada pelanggan. 

 

Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan 

oleh persetujuan antara perusahaan dan pembelian atau pemakai aktiva 
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tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima 

atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah potongan harga 

dagangan dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. Pada 

umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah 

pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar 

dan imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang 

diterima atau yang dapat diterima. Misalnya suatu perusahaan dapat 

memberikan kredit bebas bunga kepada pembeli atau menerima wesel 

tagih dari pembeli dengan tingkat bunga di bawah sebagai imbalan dari 

penjualan barang. 

Biasanya pembayaran berkala dan uang muka yang diterima dari 

pelanggan sering tidak mencerminkan jasa yang dilakukan. Bila hasil 

suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan 

andal pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang 

telah diakui yang dapat diperoleh kembali. 

Berkenaan dengan pendapatan sendiri, misalnya transaksi 

penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara tunai maka besarnya 

pendapatan yang dapat diukur adalah berupa jumlah kas yang diterima. 

Kriteria yang digunakan untuk mengukur pendapatan mengacu pada nilai 

sekarang (present value) dari uang yang diterima selang beberapa waktu 
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tertentu yang telah disepakati sebagai hasil proses penjualan atau transaksi 

pendapatan. 

 

d. Pengakuan Pendapatan 

Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah 

menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar 

kemungkinan manfaat masa depan akan mengalir ke perusahaan. Namun 

bila suatu ketidakpastian timbul mengenai kolekbilitas suatu jumlah yang 

telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tertagih atau jumlah yang 

pemulihannya tidak lagi besar kemungkinannya, diakui sebagai suatu 

beban dari pada penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui semula. 

Pada dasarnya pendapatan diperoleh melalui suatu proses dari 

siklus operasi perusahaan, berkaitan dengan itu para akuntan lalu 

membuat aturan umum mengenai pengakuan terjadinya pendapatan pada 

saat terjadinya peristiwa kritis dalam siklus operasi yang disebut dengan 

saat realisasi pendapatan. 

Konsep critical event menyatakan bahwa pendapatan diakui bila 

mana kegiatan yang paling sulit dalam proses pendapatan telah 

dilaksanakan. Penerapan konsep ini telah menimbulkan saat pengakuan 

pendapatan yang berbeda-beda untuk berbagai jenis usaha. 



Diajukan Guna Memenuhi Salah satu syarat 
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

Jurusan Akuntansi                                                                                                                                                          NPM : 0005170582 
 

Pengaruh Pendapatan dan Biaya  

Terhadap Laba Operasi Pada  

PT.Perkebunan  Nusantara IV ( Persero ) 

Medan 

 

19 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (1995, hal. 41) menyatakan ada 

dua unsur pengakuan pendapatan yaitu : ”Accrual Basis dan Critical 

Basis”. 

1) Accrual Basis 

Menurut dasar pendapatan ini diakui pada periode terjadinya 

pendapatan. Pengakuan pendapatan berdasarkan metode ini antara 

lain:  

a. Selama kegiatan produksi dalam hal sewa, bunga, komisi dianggap 

diakui sebagai pendapatan berdasarkan perjanjian yang dibuat 

sebelumnya. 

b. Untuk kontrak jangka panjang, pendapatan diakui berdasarkan 

kemajuan pekerjaan atau persentase penyelesaian. 

c. Pendapatan dari cost plus fixed contrac yaitu kontrak yang dibuat 

berdasarkan kontrak fee yang sudah siap ditambah, biaya-biaya 

tertentu. 

d. Perubahan assets karena pertumbuhan yang mengakibatkan 

bertambahnya pendapatan seperti peternakan hutan tanaman 

industri untuk industri perkayuan dan sebagainya. 

2) Critical Event Basis 
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Perhatian utama menurut dasar ini untuk menentukan saat pendapatan 

adalah kejadian-kejadian penting dalam siklus operasi perusahaan. 

Kejadian kritis-kritis ini bisa berupa : 

1. Pendapatan diakui pada saat selesainya produksi; 

2. Pendapatan diakui pada saat pendapatan diterima; 

3. Pendapatan diakui dari penjualan konsinyasi; 

4. Pada saat penjualan. 

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa syarat 

pengakuan pendapatan adalah : 

a. Capture, artinya pendapatan harus diikat sedemikian rupa sehingga 

dapat dipastikan tidak akan dibatalkan, 

b. Measurable, artinya pendapatan harus dapat diukur, 

c. Earned, artinya prestasi si penjual telah dilaksanakan. 

Prinsip realiasasi pendapatan menyangkut cara penentuan pendapatan 

berkala, yang dapat memenuhi kebutuhan dalam penyusunan laporan 

keuangan yang tepat pada waktunya. 

Menurut Soemarsono S.R. (1994, hal. 275) ada empat kejadian yang 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan saat diakuinya 

pendapatan yaitu : 

1. Pada saat dilakukan penjualan. 

2. Pada saat pembayaran telah diterima. 

3. Pada saat bagian tahap produksi diselesaikan. 

4. Pada saat selesainya produksi. 
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1. Pada saat dilakukan penjualan 

Pengakuan Pendapatan menurut Soemarsono S.R. (1994, hal. 275) 

pada saat penjualan digunakan apabila : 

a. Harga produk diketahui dengan pasti. 

b. Pertukaran telah selesai dengan pengiriman barang 

sehingga sudah dapat diketahui biaya yang sudah 

dikeluarkan. 

c. Dari segi realisasi, penjualan tersebut dianggap sebagai 

kejadian penting. 

 

 

 

 

2. Pada saat pembayaran telah diterima 

Cara pengakuan pendapatan pada saat pembayaran dilakukan 

apabila penjualan yang akan dilakukan dan penilaian yang akurat 

tidak dapat dilakukan pada barang yang akan diserahkan tersebut. 

3. Pada saat bagian tahap produksi diselesaikan. 

Pengakuan pendapatan pada saat bagian tahap produksi 

diselesaikan dapat digunakan pada saat proses produksi sudah 

sampai tahap terakhir hingga dapat dilakukan perhitungan 

pendapatan yang akan diterima. 

4. Pada saat selesainya produksi. 

Pengakuan pendapatan pada saat selesai produksi dapat digunakan 

pada saat situasi pasar stabil dan harga komoditi juga stabil. 
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2. Pengertian Biaya 

Menurut Mulyadi, (1999, hal. 8) menyatakan ”biaya adalah 

pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah 

terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”. 

Untuk hal  ini ada 4 (empat) unsur pokok dalam defenisi biaya tersebut 

di atas : 

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi 

2. Diukur dalam satuan uang 

3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi 

4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu 

 

Istilah ”biaya” didefenisikan sebagai arus keluar barang atau jasa, 

yang akan dibebankan/ ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan 

laba. 

Menurut Hendri Soemantri (1994, hal. 9) menyatakan : 

Biaya adalah pengorbanan ekonomi yang diperlukan untuk 

memperoleh penghasilan. Dengan kata lain pengorbanan yang 

merupakan biaya, secara langsung atau tidak langsung harus 

mempunyai hubungan dengan usaha memperoleh penghasilan. 

Dalam hubungannya dengan laba yang diperoleh dalam satu periode, 

biaya dipisahkan antara : 

a. Biaya yang manfaatnya habis digunakan untuk memperoleh penghasilan 

pada periode saat terjadinya. Untuk biaya semacam ini digunakan istilah 

beban (expense). 
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b. Biaya yang manfaatnya akan digunakan untuk memperoleh penghasilan 

dalam periode yang akan datang, atau biaya yang manfaatnya belum dapat 

dinikmati (unexpired cost). 

 

3. Penggolongan Biaya 

Dalam akuntansi baiay, biaya dapat digolongkan dengan berbagai 

macam cara, pengumpulan, penyajian laporan dan analisis data biaya adalah 

untuk memenuhi kepentingan manajemen dalam hal : perencanaan laba, 

pengawasan biaya, penilaian persediaan untuk penetapan laba 

tahunan,penetapan harga, penyediaan data biaya yang relevan untuk proses 

analisis bagi pengambilan keputusan. 

Biaya digolongkan menurut : 

a. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok kegiatan perusahaan, 

biaya jenis ini ada 3 (tiga) macam : 

1. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 

hubungannya untuk pemasaran produk di luar dari biaya produksi, 

contohnya : biaya promosi, biaya angkut barang keluar. 

2. Biaya administrasi dan umum adalah biaya-biaya yang terjadi dalam 

hubungannya dengan pengaturan, pengawasan, dan data usaha dari 

organisasi perusahaan yang bersangkutan, contohnya : biaya gaji 
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karyawan bagian kantor, biaya perlengkapan kantor, biaya telepon, 

biaya air. 

3. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya 

dengan proses pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Biaya ini 

dikelompokkan menjadi : biaya bahan baku langsung, biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead pabrik, contohnya biaya overhead 

pabrik : biaya bahan penolong, tenaga kerja tak langsung, biaya listrik, 

air dan telepon bagian pabrik, biaya penyusutan aktiva tetap pabrik, 

asuransi pabrik. 

b. Penggolongan biaya menurut perubahan volume kegiatan, biaya jenis 

ini ada 3 (tiga) macam : 

1. Biaya variabel yaitu biaya yang berubah-ubah sebanding dengan 

volume kegiatan, contoh : biaya bahan baku, biaya upah langsung, 

tenaga listrik dan uang lembur semakin besar volume produksinya 

semakin besar pula biaya-biaya tersebut atau sebaliknya. 

2. Biaya tetap yaitu biaya yang jumlahnya sampai tingkat tertentu relatif 

tetap tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan, contohnya : 

biaya gaji pelaksana produksi, baiay penyusutan aktiva tetap, pajak 

bumi dan bangunan, amortisasi hak patenm biaya sewa dan asuransi. 
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3. Biaya semi variabel yaitu biaya yang berubah-ubah tetapi perubahan 

tersebut tidak sebanding dengan volume produksi, contohnya : biaya 

komisi, biaya sewa, biaya pengawasan, jasa bagian penggajian. 

c. Penggolongan biaya menurut periode akuntansi di mana biaya akan 

dibebankan : 

1. Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang akan memberikan masa 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan biaya yang 

diperhitungkan setiap periode menggunakan metode penyusutan. 

Pengeluaran modal pada saat terjadinya dicatat sebagai aktiva, dan 

dibebankan kepada periode-periode akuntansi yang dinikmati 

manfaatnya. 

2. Pengeluaran penghasilan adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya 

dinikmati dalam periode akuntansi saat terjadi pengeluaran itu. 

Pengeluaran penghasilan pada periode terjadinya, merupakan beban 

yang dipertemukan dengan penghasilan yang diperoleh pada periode 

yang bersangkutan. 

d. Penggolongan biaya berdasarkan operasionalnya 

1. Biaya produksi 

a. Biaya bahan baku 

b. Biaya tenaga kerja 

c. Biaya overhead pabrik 
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2. Biaya non produksi 

a. Biaya penjualan 

b. Biaya administrasi dan umum 

 

4. Pengertian Laba 

Menurut IAI (2002, PSAK No. 25, par 11) menjelaskan bahwa ”laba 

atau rugi bersih untuk periode berjalan terdiri atas unsur-unsur berikut, yang 

masing-masing harus diungkapkan pada laporan laba/ rugi : 

a. Laba atau rugi dari aktivitas normal adalah setiap aktivitas yang dilakukan 

oleh sebuah perusahaan sebagai bagian dari usahanya dan aktivitas-

aktivitas yang terkait dengan kegiatan utama perusahaan tersebut. 

b. Pos luar biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian 

atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal perusahaan 

dan karenanya tidak diharapkan untuk sering kali terjadi atau terjadi 

secara teratur. 

 

Pengertian Laba Dari Sudut Ilmu Ekonomi 

Didefenisikan Glenn A Welsch (1995, hal : 135) yang memberikan 

defenisi sebagai berikut : ”laba adalah jumlah yang paling tinggi yang 

dikonsumsi seseorang selama seminggu dan dia masih mengharap pada akhir 

minggu sebagaimana keadaan pada awalnya”. 

Dari defenisi di atas memberikan pengertian bahwa laba dari sudut 

kesejahteraan atau kemakmuran seseorang di mana laba itu diartikan sebagai 

jumlah yang dapat dikonsumsikan tanpa menunggu perputaran roda ekonomi 

sehari-hari dilihat dari sudut modal. 
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Pengertian Laba Dari Sudut Ilmu Akuntansi 

Defenisi laba dalam ilmu akuntansi lebih menekankan pada segi 

teknisnya yaitu bagaimana menentukan atau menghiung laba atau 

melaporkannya di dalam perhitungan laba rugi. Perhitungan laba per periodik 

dipengaruhi oleh konsep laba yang dianut. Menurut Sofyan Syafri Harahap 

(1993, hal : 160) dalam ilmu akuntansi dikenal akan konsep laba yaitu : 

a. All Inclusive Concept 

b. Current Operating Concept 

 

a. All Inclusive Concept 

Dalam konsep ini yang merupakan pendapatan dan biaya bukan hanya 

berasal dari operasi normal tetapi juga termasuk di dalamnya bersifat luar 

biasa (extra ordinary) yaitu : 

1. Pendapatan dan biaya biasa (ordinary) ialah keseluruhan pendapatan 

dan biaya yang ada hubungannya dengan operasi perusahaan, sudah 

diketahui sebelumnya dan terjadi secara rutin dan berulang-ulang. 

2. Pendapatan dan biaya luar biasa (extra ordinary) ialah pendapatan dan 

biaya yang tidak ada hubungannya dengan operasi perusahaan, tidak 

dapat diduga sebelumnya atau jarang terjadi. 

b. Current Operating Concept 
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Menurut konsep ini merupakan pendapatan dan biaya adalah yang bersifat 

normal, sedangkan yang bersifat tidak normal bukan merupakan unsur 

perhitungan laba rugi, tetapi langsung diperhitungkan sebagai perhitungan 

laba ditahan. 

 

Pengertian Laba Dari Sudut Hukum Pajak 

Pemerintah (dinas pajak) mempunyai kepentingan atas penetapan laba 

perusahaan untuk penetapan beban pajak perusahaan yang bersangkutan. 

Untuk itu pihak perpajakan memberikan pengertian laba yang lain dari 

defenisi yang sudah disebutkan di muka. Menurut Nahyono (1992, hal : 95) 

pengertian laba menurut UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan : 

objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia 

maupun di luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi untuk menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk 

apapun termasuk di dalamnya. 

Undang-undang tahun 1983 ini merupakan pengganti dari undang-

undang pajak yang sebelumnya yang berlaku di Indonesia seperti undang-

undang pajak perseroan, pajak pendapatan, pajak atas bunga dividen dan 

royalti. Dengan ditetapkan defenisi laba yang dalam hal ini disebut 

penghasilan maka jelaslah apa saja yang menjadi obejek penghasilan. Pada 
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dasarnya tujuan penetapan defenisi laba menurut undang-undang pajak adalah 

untuk menetapkan apa saja yang menjadi objek pajak. Perhitungan akuntansi 

yaitu dengan menghadapkan pendapatan atas biaya. Perbedaannya adalah 

tidak semua metode-metode penetapan pendapatan dan beban, penilaian harta 

dan utang yang ditemukan dalam ilmu akuntansi dapat berlaku dalam undang-

undang pajak. 

Tidak adanya persamaan pendapat unruk mendefenisikan laba secara 

tepat disebabkan oleh luasnya penggunaan konsep laba sendiri yang dianggap 

paling cocok untuk pengambilan keputusan mereka. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2002, PSAK No. 23, par 06) menjelaskan 

bahwa pendapatan adalah arus masuk brutto dari manfaat ekonomi yang 

timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk 

itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanaman modal. 

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba 

Laba adalah penambahan bersih pada modal sendiri (owner equity) 

yang terjadi karena pengoperasian perusahaan. Laba dihitung dari selisih 

antara pendapatan dikurangi biaya. 

Menurut Smith dan Skousen (1996, hal : 123) faktor-faktor yang 

mempengaruhi laba yaitu : 
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a. Pendapatan  

b. Beban/ biaya 

c. Keuntungan  

d. Kerugian 

 

 

Kutipan di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Pendapatan 

Pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lain atas aktiva suatu 

entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya (kombinasi keduanya) 

yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau 

aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti 

yang berkelanjutan dari suatu entitas. 

b. Beban/ biaya  

Beban adalah arus keluar atau pemakaian aktiva atau terjadinya kewajiban 

(atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi 

barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lain yang 

merupakan operasi utama yang berkelanjutan dari suatu entitas. 

c. Keuntungan  

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari 

transaksi periferal atau insidental pada suatu entitas dan dari transaksi lain 
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dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang 

dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik. 

d. Kerugian  

Kerugian adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal daari 

transaksi feriferal atau insidental pada suatu entitas dan dari semua 

transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas 

kecuali yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik. 

Selanjutnya menurut Zaki Baridwan (1977, hal.30), faktor-faktor yang 

mempengaruhi laba adalah : 

a. Pendapatan (revenue) 

b. Harga pokok penjualan 

c. Biaya operasi (operation expense) 

d. Beban dan pendapatan di luar operasi (lain-lain) 

e. Laba atau rugi 

f. Pajak penghasilan 

g. Pos-pos luar biasa 

Kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pendapatan (revenue) 

Adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan 

dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti : penjualan, penghasilan jasa 

(fee) bunga, deviden, royalti dan sewa. Defenisi pendapatan yang lebih 

tradisional adalah bahwa pendapatan merupakan arus masuk aktiva bersih 

ke dalam perusahaan sebagai hasil penjualan barang atau jasa. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang pendapatan. 
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Menurut Zaki Baridwan, (1999, hal : 30) yaitu : 

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan 

usaha atau pelunasan utang (kombinasi keduanya) selama suatu periode 

yang berasal dari penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan 

kegiatan utama badan usaha. 

 

Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk brutto dari manfaat 

ekonomi yang diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah 

yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, 

bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan 

tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan karena itu harus dikeluarkan 

dari pendapatan yang relevan dan realibel. Persamaan persepsi hanya 

dapat didukung atas pernyataan objektif akan kriteria pengakuan 

pendapatan. Informasi tersebut membantu pemakai menilai kebenaran 

akan proses informasi akuntansi. 

Pendapatan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat 

ekonomi di masa depan berkaitan dengan peningkatan aktiva atau 

penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan handal, ini 

berarti pengakuan pendapatan terjadi bersamaan dengan pengakuan 

kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban. 

b. Harga Pokok Penjualan 

Pada perusahaan dagang mempunyai perhitungan harga pokok 

yang disebut dengan harga pokok penjualan, dan bagi perusahaan industri 
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sebelum menentukan harga pokok penjualan terlebih dahulu ditentukan 

harga pokok produksinya. 

Menurut Smith dan Skousen (1997, hal. 129) menyatakan bahwa : 

”Harga pokok dihitung dengan mengurangkan harga pokok persediaan 

akhir dari harga pokok barang siap dijual”. 

Dari defenisi di atas, maka harga pokok penjualan secara ringkas 

dapat diartikan jumlah biaya yang dikorbankan untuk memproses suatu 

dari mulai bahan baku menjadi barang jadi. Di dalam menentukan harga 

pokok penjualan, harus diusahakan seteliti mungkin agar pembebanan 

biaya yang terjadi pada saat pembuatan barang yang dihasilkan 

dialokasikan dengan tepat menurut prosedur perhitungan yang baik dan 

tepat. 

c. Biaya operasi 

Biaya operasi adalah keseluruhan biaya yang dikorbankan dalam 

operasi perusahaan di luar kegiatan proses produksi. 

Menurut Zaki Baridwan (1999, hal : 31) mengemukakan bahwa :  

Biaya-biaya usaha dapat dibagi menjadi dua kelompok : 

1. Biaya penjualan terdiri dari : 

- Gaji dan komisi 

- Advertensi 

- Bahan pembantu untuk bagian penjualan 

- Depresiasi alat pengangkutan penjualan 

- Semua biaya yang berhubungan dengan penjualan 

2. Biaya administrasi dan umum 

- Gaji pimpinan dan pegawai kantor  

- Bahan pembantu untuk kantor 
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- Depresiasi aktiva tetap kantor 

- Telepon, sumbangan dan lain-lain 

 

1. Biaya penjualan 

Biaya penjualan adalah keseluruhan biaya dalam rangka penjualan. 

Dengan kata lain biaya ini dikorbankan agar barang yang diproduksi 

dapat terjual, contoh dari biaya penjualan ini adalah seperti gaji 

karyawan penjualan, biaya pemeliharaan bagian penjualan, biaya 

penyusutan peralatan bagian penjualan, biaya listrik, air dan telepon 

bagian penjualan dan lain sebagainya. 

2. Biaya administrasi dan umum 

Biaya administrasi dan umum adalah keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan dalam mengatur dan mengendalikan organisasi. Adapun 

yang termasuk ke dalam biaya ini seperti biaya gaji karyawan kantor, 

biaya pemeliharaan bagian kantor, biaya penyusutan peralatan kantor, 

biaya listrik, air dan telepon, dan lain sebagainya. 

d. Pendapatan dan Beban di Luar Operasi (lain-lain) 

Pendapatan di luar operasi merupakan arus masuk aktiva bersih ke 

dalam perusahaan namun sifatnya jarang terjadi bukan berasal dari 

aktivitas operasi perusahaan. Contoh : pendapatan di luar operasi ini 

adalah pendapatan bunga, keuntungan penjualan aktiva tetap dan lain 

sebagainya. 
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Sedangkan beban di luar operasi adalah pengorbanan sumber 

ekonomi perusahaan yang dimaksudkan untuk merealisasikan pendapatan 

namun sifatnya jarang terjadi. Contoh dari beban di luar operasi ini adalah 

beban bunga, kerugian penjualan aktiva tetap dan lain sebagainya. 

e. Laba atau Rugi 

Laba atau rugi merupakan selisih antara pendapatan dan beban di 

dalam laporan laba rugi. Laba berarti pendapatan lebih besar dari beban, 

sedangkan rugi adalah pendapatan lebih kecil dari beban. 

f. Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap laba 

yang diperoleh perusahaan perhitungan pajak ini dapat didasarkan pada 

laba akuntansi atau laba menurut pajak. 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002, hal : 46.2) 

memberikan defenisi pajak penghasilan sebagai berikut : ”pajak 

penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan 

peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak 

perusahaan”. 

g. Pos-pos Luar Biasa 

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan kadang-kadang 

memperoleh keuntungan atau menderita kerugian di luar usaha pokoknya. 

Keuntungan atau kerugian seperti ini terjadinya berulang-ulang , dalam 
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arti jarang terjadi, misalnya rugi kebakaran. Masalahnya ialah apakan 

kerugian atau keuntungan seperti itu akan dilaporkan dalam laporan laba 

tidak dibagi. Pos luar biasa harus dipisahkan dari hasil usaha sehari-hari 

dan ditunjukkan secara terpisah dalam perhitungan rugi laba, disertai 

pengungkapan mengenai sifat dan jumlahnya. 

Bentuk dan jenis laporan rugi laba juga berbeda antara satu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya, karena dipengaruhi jenis 

perusahaan itu sendiri. Di mana laporan rugi laba perusahaan jasa berbeda 

dengan laporan rugi laba perusahaan dagang, serta perusahaan industri. 

Laporan rugi laba dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu : 

a. Multiple step (bertahap) 

Bentuk multiple step adalah bentuk laporan rugi laba di mana 

dilakukan beberapa pengelompokkan terhadap pendapatan-pendapatan 

dan biaya-biaya yang disusun dalam urutan tertentu sehingga bisa 

dihitung penghasilan-penghasilan sebagai berikut : 

1. Laba brutto yaitu hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan. 

2. Penghasilan usaha bersih yaitu laba brutto yang dikurangi biaya-

biaya usaha. 

3. Penghasilan bersih sebelum pajak yaitu penghasilan usaha bersih 

ditambah dan dikurangi dengan pendapatan-pendapatan dan biaya-

biaya di luar usaha. 
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4. Penghasilan bersih sesudah pajak yaitu penghasilan bersih sebelum 

pajak dikurangi pajak penghasilan. 

5. Penghasilan bersih dan elemen-elemen luar biasa yaitu penghasilan 

bersih sesudah pajak ditambah dan atau dikurangi dengan elemen-

elemen yang tidak biasa (sesudah diperhitungkan pajak 

penghasilan untuk pos luar biasa). 

b. Single step  

Dalam bentuk ini tidak dilakukan pengelompokkan pendapatan 

dan biaya ke dalam kelompok-kelompok usaha di luar usaha, tetapi 

hanya dipisahkan antara : 

1. Pendapatan-pendapatan dan laba-laba. 

2. Biaya-biaya dan kerugian-kerugian. 

Berikut ini diberikan contoh untuk laporan rugi laba bentuk 

multiple step dan single step. 

 

 

 

 

Laporan laba rugi bentuk multiple step 

PT. RAMA FADILA 

Laporan Laba Rugi 

Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 1990 
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Hasil penjualan Rp. 7.256.000,00 

Penjualan return Rp. 114.000,00 

Potongan penjualan Rp.   57.000,00 

Hasil penjualan bersih  Rp.    171.000,00 

  Rp. 7.085.000,00 

 

Harga Pokok Penjualan 

Persediaan barang dagangan 1 Jan 1999  Rp. 2.160.000,00 

Pembelian   Rp. 5.042.000,00 

Ongkos angkut  Rp. 112.000,00 

   Rp. 5.154.000,00 

Pembelian return Rp.   79.000,00 

Potongan pembelian Rp.   55.000,00 

  Rp. 134.000,00 

   Rp. 5.020.000,00 

Tersedia untuk dijual    Rp. 7.150.000,00 

 

Persediaan barang dagangan 31 Des 1999    Rp. 2.606.760,00 

Harga Pokok Penjualan      Rp. 4.573.240,00 

Laba brutto      Rp. 2.511.760,00 

 

Biaya usaha : 

Biaya penjualan : 

Gaji bagian penjualan  Rp. 202.000,00 

Depresiasi alat-alat  Rp. 164.000,00 

Advertensi  Rp. 275.000,00 

Macam-macam biaya penjualan Rp. 132.140,00 
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   Rp. 773.140,00 

Biaya administrasi dan umum 

Gaji pimpinan dan pegawai kantor Rp. 564.000,00 

Premi asuransi  Rp.   72.020,00 

Bahan pembantu  Rp.   24.300,00 

Depresiasi alat-alat kantor  Rp.   75.000,00 

Sumbangan  Rp.   12.500,00 

Macam-macam biaya umum Rp.   43.100,00 

   Rp. 793.920,00 

Laba bersih      Rp. 1.567.060,00 

Penghasilan dan biaya lain-lain     Rp.    944.700,00 

Penghasilan lain-lain  

 Penghasilan sewa  Rp. 360.000,00 

 Penghasilan bunga  Rp.   72.000,00 

    Rp. 432.000,00 

Biaya lain-lain 

Biaya bunga   Rp. 120.000,00 

       Rp.    312.000,00  

Penghasilan bersih sebelum pajak     Rp. 1.256.700,00 

PPh 15%      Rp.    188.505,00  

Penghasilan bersih sesudah pajak      Rp. 1.068.195,00 

 

Elemen-elemen luar biasa 

Hutang dihapuskan    Rp. 250.000,00 

PPh 15%   Rp.   37.500,00 

      Rp.   212.500,00 

 Penghasilan bersih dan elemen-elemen luar biasa  Rp. 1.280.695,00 

Sumber : Zaki Baridwan. Intermediate Accounting (1999) 

Laporan Laba Rugi Bentuk Single Step 
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PT. RAMA FADILA 

LAPORAN LABA RUGI 

Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 19990 

 

Hasil penjualan bersih      Rp. 7.085.000,00 

Penghasilan lain-lain      Rp.    432.000,00 

Pos luar biasa – utang dihapuskan     Rp.    250.000,00 

       Rp. 7.767.000,00 

Dikurangi : 

Harga pokok penjualan  Rp. 4.573.240,00 

Biaya penjualan   Rp.    773.140,00 

Biaya administrasi dan umum Rp.    793.920,00 

Biaya lain-lain  Rp.    120.000,00 

Pajak penghasilan  Rp.    226.005,00 

       Rp. 6.486.305,00 

Penghasilan bersih      Rp. 1.280.695,00 

 

Sumber : Zaki Baridwan. Intermediate Accounting (1999) 

 

 

6. Komponen-komponen Laba 

Laba adalah penambahan bersih pada modal sendiri (owner’s equity) 

yang terjadi karena pengoperasian perusahaan. Laba dihitung dari selisih 

antara pendapatan dikurangi biaya. 
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1) Pendapatan 

Pendapatan adalah arus masuk atau penambahan harta pada suatu 

perusahaan atau pembayaran atas hutangnya (penggabungan kedua-

duanya) selama suatu periode karena penjualan atau pembuatan barang-

barang, pemberian pelayanan atau kegiatan-kegiatan yang merupakan 

kegiatan utama perusahaan. 

Defenisi di atas sesuai dengan defenisi revenue menurut Financial 

Accounting Standard Board (Harahap, 2001, hal : 226) yaitu : 

Sebagai arus masuk atau peningkatan nilai asset dari suatu entity atau 

penyelesaian kewajiban dari entity atau gabungan dari keduanya selama 

periode tertentu yang berasal dari penyerahan produksi barang, pemberian 

jasa atau pelaksanaan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan. 

2) Biaya  

Biaya adalah arus keluar atau penggunaan harta atau penambahan hutang 

(gabungan keduanya) selama periode yang dimulai saat pengiriman atau 

pembuatan barang-barang, pemberian pelayanan atau pelaksanaan 

kegiatan lainnya, yang menjadi aktivitas utama perusahaan. Dengan kata 

lain, biaya sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan berupa barang atau 

biaya sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan berupa barang atau 

pelayanan yang terpakai dalam rangka memperoleh pendapatan.  
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Selain itu pengertian biaya dapat dilihat dalam arti yang luas dan 

sempit. Menurut Hendi Soemantri (1996, hal : 9) ”Dalam arti luas, biaya 

adalah pengorbanan sumber ekonomi yang telah terjadi atau yang mungkin 

akan terjadi, yang diukur dengan satuan uang untuk mencapai tujuan 

tertentu”. 

Dari pengertian tersebut dapat dibuat garis biaya dalam arti luas yaitu : 

a) Merupakan pengorbanan barang atau jasa yang mempunyai sifat yang 

langka (mempunyai manfaat). 

b) Dinyatakan dalam satuan uang (rupiah , dollar dan sebagainya). 

c) Mempunyai tujuan tertentu, yaitu untuk memperoleh penghasilan. 

d) Meliputi pengorbanan yang telah terjadi dan yang diperkirakan akan 

terjadi. 

Sedangkan dalam arti sempit, Soemantri menambahkan (1996, hal : 9): 

”Biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh 

barang ataupun jasa”. Dalam pengertian ini barang ataupun jasa yang 

diperoleh dalam hubungannya dengan usaha untuk memperoleh penghasilan. 

Dengan kata lain pengorbanan merupakan biaya secara langsung atau tidak 

langsung harus mempunyai hubungan (relevan) dengan usaha untuk 

memperoleh penghasilan. 

Dalam hubungannya dengan penghasilan yang diperoleh dalam suatu periode, 

biaya dipisahkan menjadi (Soemantri, 1996, hal : 9) : 
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a. Biaya yang manfaatnya habis digunakan untuk memperoleh penghasilan 

pada periode saat terjadinya. Untuk biaya semacam ini digunakan istilah 

”beban” (expense). 

Biaya yang manfaatnya akan digunakan untuk memperoleh penghasilan 

pada periode yang akan datang, atau biaya yang manfaatnya belum dapat 

dinikmati (unexpired cost). Biaya semacam ini dikelompokkan sebagai 

aktiva. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan 

dengan beban adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah 

dimanfaatkan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan dalam suatu 

periode atau sebagai biaya yang sudah tidak memberi manfaat ekonomis pada 

kegiatan usaha pada periode berikutnya. Secara umum beban dapat 

digolongkan sebagai berikut : (Soemantri, 1996, hal : 9)  

a. Beban yang secara langsung dapat dihubungkan dengan penghasilan.  

Termasuk dalam golongan ini adalah beban-beban yang berhubungan 

langsung dengan produk atau barang perusahaan, antara lain harga pokok 

barang yang dijual dan komisi penjualan. 

b. Beban yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan produk atau 

barang perusahaan. Termasuk dalam golongan ini adalah beban-beban 

yang berhubungan dengan periode terjadinya, seperti beban gaji pegawai 
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7. Pengaruh Pendapatan dan Biaya terhadap Laba 

Pendapatan yang dapat dipandang sebagai produk suatu satuan 

ekonomi, berasal dari penyerahan barang atau jasa. Defenisi pendapatan pada 

umumnya mengacu pada kegiatan-kegiatan perusahaan yang diarahkan untuk 

menghasilkan laba, namun pengaruh biaya juga. 

Menurut Dul Muid, et al (2000, hal : 1) ”laba (income) adalah selisih 

antara pendapatan dan biaya (yang berkaitan dengan income tersebut) yang 

direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode”. Untuk mengetahui 

laba secara operasional maka harus dilakukan perbandingan antara 

pendapatan dan biaya yang direalisasi dalam satu periode. 

Dalam Anis Chairi dan Imam Ghazali (2001, hal : 108), Belkoui 

menyebutkan bahwa laba akuntansi memiliki lima karakteristik, sebagai 

berikut : 

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi 

terutama yang berasal dari penjualan barang dan jasa. 

2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodik, artinya 

merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu. 

3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan 

batasan tersendiri tentang defenisi, pengukuran dan pengakuan 

pendapatan. 

4. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam 

bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk 

mendapatkan hasil tertentu. 

5. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching artinya hasil 

dikurangi biaya yang diterima atau dikeluarkan dalam periode 

yang sama. 
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Karena laba adalah bagian dari pendapatan, maka konsep 

penghimpunan dan realisasi pendapatan juga berlaku untuk laba. Dengan 

demikian perlakuan akuntansi terhadap laba tidak akan menyimpang dari 

perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dan biaya. 

Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2001, hal. 1048) menyatakan 

bahwa : ”Laba operasi merupakan pendapatan dikurangi biaya dari operasi 

normal perusahaan”. 

Jelaslah bahwa pada dasarnya laba merupakan kenaikan dalam 

kekayaan yang terjadi dari selisih pendapatan yang direalisasi yang timbul 

dari transaksi pada periode tertentu dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada 

periode tersebut memperjelas bahwa kenaikan laba sangat dipengaruhi oleh 

kenaikan pendapatan. Dan juga dapat disimpulkan bahwa biaya operasional 

dalam memperoleh laba suatu perusahaan sangat berkaitan erat, karena 

semakin kecil biaya operasi yang dikeluarkan suatu perusahaan, maka 

semakin besar laba yang diperoleh perusahaan. Demikian pula sebaliknya 

semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan suatu perusahaan, maka 

semakin kecil pula laba yang diperoleh suatu perusahaan. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam menyusun skripsi ini penulis mereferensikan penelitian terdahulu 

yang membahas mengenai ”Pengaruh pendapatan leasing terhadap laba 
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Perusahaan pada PT. Swadharma Indotama Finance Cabang Medan, penelitian ini 

disusun oleh Nama : Dosy Oktiva, NPM : 9905170064, jurusan : Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2003. 

Masalah yang diteliti oleh peneliti adalah bahw terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pendapatan leasing dengan laba. Metode analisis data yang 

digunakan adalah menggunakan teknik analisa data regresi linier sederhana. 

Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah bahwa ada pengaruh antara 

pendapatan leasing dengan laba atau hipotesis diterima, namun hasilnya 

signifikan negatif. Dari perhitungan regresi disimpulkan bahwa pendapatan 

leasing berpengaruh terhadap laba. 

 

 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan unsur-unsur pokok dalam penelitian di 

mana konsep teoritis akan berubah ke dalam defenisi operasional yang dapat 

menggambarkan rangkaian antara variabel yang diteliti. 

Pendapatan merupakan hasil dari kegiatan atau aktivitas (operasi) dari 

suatu badan usaha atau organisasi yang berorientasi bisnis. Pendapatan yang 

diperoleh perusahaan mencerminkan tingkat laba perusahaan dalam jangka 

pendek. Semakin meningkat pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan maka 

laba perusahaan cenderung akan meningkat.  
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Laba adalah selisih antara pendapatan yang diterima dari hasil operasional 

perusahaan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan. 

Biaya adalah pengorbanan yang merupakan biaya, secara langsung atau 

tidak langsung harus mempunyai hubungan dengan usaha memperoleh 

penghasilan. Jika pendapatan yang diterima meningkat sementara biaya yang 

dikeluarkan tetap atau menurun, maka laba yang akan diperoleh meningkat. 

Sebaliknya jika biaya yang dikeluarkan meningkat sementara pendapatan yang 

diperoleh tetap atau menurun, maka laba yang diperoleh menurun pula. Atau 

dengan kata lain pendapatan berbanding lurus dengan laba dan biaya berbanding 

terbalik dengan laba. 

Pengaruh Pendapatan dan biaya terhadap laba dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

Gambar II.1. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Pendapatan 

Biaya 

Laba 
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Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh signifikan pendapatan terhadap laba. 

2. Ada pengaruh signifikan  biaya terhadap laba. 

Ket : -  Jika thitung > ttabel berarti Ha diterima, berarti pengaruh pendapatan 

terhadap laba adalah signifikan. 

- Jika thitung < ttabel berarti Ho diterima, berarti pengaruh pendapatan 

terhadap laba adalah tidak signifikan. 

Ket :  -  Jika thitung > ttabel berarti Ha diterima, berarti pengaruh biaya terhadap 

laba adalah signifikan. 

-  Jika thitung > ttabel berarti Ho diterima, berarti pengaruh biaya terhadap 

laba adalah tidak signifikan. 

 

 


