
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Perkembangan suatu Negara secara global dipengaruhi oleh 

perkembangan perekonomian pada umumnya. Era globalisasi memiliki arus 

perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Perkembangan perekonomian pada 

umumnya dan dunia usaha pada khususnya dipengaruhi oleh berbagai fakor antara 

lain pertumbuhan penduduk, kemajuan bidang ilmu pengetahuan, dan teknologi 

informasi. Hal ini mendorong bermunculannya koperasi-koperasi baru maupun 

keaneragaman jenis usaha. 

Timbulnya koperasi baru serta ekspansi koperasi-koperasi yang sudah 

mengakibatkan persaingan antar koperasi dalam mencapai tujuannya semakin 

tajam. Keadaan ini menuntut pelaku ekonomi untuk mengembangkan seluruh 

kemampuan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan 

efisien. 

Proses pencapaian efektifitas dan efisiensi usaha bukan hanya tenaga 

profesional yang cakap dan ahli, melainkan dibutuhkan adanya informasi yang 

tepat, andal, dan terjamin dari berbagai sumber, baik dari intern koperasi maupun 

dari ekstern koperasi. Dengan demikian koperasi dapat mempertahankan 

eksistensinya dimasyarakat, bahkan semakin berkembang. 

Dengan semakin berkembangnya suatu koperasi diperlukan adanya 

pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen koperasi, manajemen sebagai 

pihak pengelola koperasi bertanggungjawab atas pengoperasian sumber daya 

manusia dalam koperasi. Dalam melaksanakan fungsinya manajemen dihadapkan 
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pada kebutuhan akan informasi, baik dari dalam koperasi seperti keadaan 

keuangan koperasi, hasil usaha, dan prestasi koperasi maupun informasi dari luar 

koperasi seperti keadaan perekonomian. Informasi-informasi ini sangat diperlukan 

dalam mengambil keputusan yang tepat. 

Akuntansi merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh, mengolah 

dan menyajikan informasi keuangan yang diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai produk akhir dari proses akuntansi 

adalah laporan keuangan yang berisikan informasi keuangan kuantitatif mengenai 

posisi keuangan perusahaan pada suatu saat. Hasil usaha dalam suatu periode dan 

perubahan-perubahan dalam posisi keuangan koperasi maupun informasi 

tambahan yang relevan dengan kebutuhan laporan keuangan. 

Menurut Ahmad Belkoui (2006: 212): 

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi 
keuangan, hasil operasi dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi 
keuangan. 
 
Laporan keuangan dibutuhkan baik oleh pihak intern maupun pihak 

ekstern perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan sesuai dengan 

kepentingan masing-masing. Untuk dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya, 

laporan keuangan harus disajikan dengan sebaik-baiknya dalam arti secara wajar 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ataupun standar 

akuntansi keuangan. Hal ini disebabkan apabila laporan keuangan yang disajikan 

tidak wajar, maka informasi keuangan yang diberikannya menjadi kurang akurat 

sehingga apabila digunakan oleh pemakainya akan menghasilkan keputusan yang 

kurang tepat. Laporan keuangan dikatakan disajikan secara wajar apabila tidak 

ada pos-pos yang secara material dinyatakan terlalu besar ataupun terlalu kecil 
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serta diberikan penjelasan yang cukup, sehingga tidak menyesatkan para 

pemakainya. 

Salah satu informasi penting yang diberikan laporan keuangan adalah 

informasi mengenai posisi keuangan koperasi yang menggambarkan kemampuan 

koperasi dalam beroperasi dan menghasilkan laba. Informasi ini secara tidak 

langsung turut berperan dalam menentukan nilai koperasi. 

Mengingat pentingnya informasi laba koperasi bagi para pemakainya 

dibutuhkan suatu ketelitian dalam mengukur laba. Laba bersih merupakan selisih 

antara pendapatan dan beban, oleh karena itu dalam menetapkan laba bersih suatu 

periode perlu diperhatikan unsur-unsur yang membentuknya, yaitu: 

1. Pendapatan yang diakui dalam satu periode 

2. Biaya yang harus dibebankan pada periode tersebut 

Sehubungan dengan hal itu, penulis mengadakan pengamatan 

mengenai pengakuan pendapatan dan beban pada perusahaan untuk memperoleh 

informasi yang layak tentang laba perusahaan, maka dibutuhkan adanya 

pengakuan pendapatan dan beban yang tepat, yakni sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Salah satu prinsip akuntansi yang berkaitan erat dengan pendapatan 

dan beban adalah matching principle, yaitu prinsip berusaha untuk 

mempertemukan atau membandingkan suatu pendapatan dengan biaya pada suatu 

periode sehingga dapat menjamin pisah batas yang tepat dan konsisten.  

  Dipertemukannya kedua unsur laba maka diharapkan dapat diperoleh 

informasi yang layak tentang laba perusahaan. Berdasarkan latar belakang, dapat 

dikemukakan pentingnya pengakuan pendapatan dan beban yang akurat bagi suatu 

perusahaan dalam rangka untuk memberikan informasi yang layak untuk 
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pengambilan keputusan. Hal inilah yang menarik perhatian, sehingga penulis 

melakukan penelitian dengan judul “PENGAKUAN ATAS PENDAPATAN 

DAN BEBAN DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA 

KOPERASI JASA ANGKUT TANJUNG INTAN DI KABUPATEN 

PEMALANG”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar pemahaman dapat dilakukan dengan mudah dan lebih terarah, 

maka diperlukan adanya ruang lingkup analisa yang membatasi permasalahan dan 

pembahasan hanya pada pendapatan jasa angkut, beban angkut, dan beban gaji 

sopir, apabila ditemukan penyimpangan dalam pengakuan. Sedangkan untuk 

unsur pendapatan yang lain tidak dibahas. 

 

C. Perumusan Masalah 

Bagaimanakah pengakuan atas pendapatan dan beban dalam penyajian 

laporan keuangan pada Koperasi Jasa Angkut Tanjung Intan di Kabupaten 

Pemalang, dalam arti sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau prinsip 

akuntansi yang berlaku umum?. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana pengakuan pendapatan dan beban dalam 

penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh koperasi Jasa Angkut Tanjung 

Intan di Kabupaten Pemalang. 
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E. Manfaat  Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat disumbangkan sebagai hasil kegiatan 

yang dilakukan oleh penulis yaitu memberikan pemikiran bagi perusahaan dalam 

menerapkan pengakuan yang tepat atas pendapatan dan beban dalam rangka 

menghasilkan informasi keuangan yang layak dalam laporan keuangan sehingga 

bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal perusahaan dalam pengambilan 

keputusan yang akurat. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini akan menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I    :   PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menyajikan tentang latar 

belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang pengertian dan tujuan akuntansi, pengertian dan tujuan 

laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif laporan 

keuangan, prinsip-prinsip akuntansi, pengertian pendapatan dan beban, 

perbedaan antara dasar kas dan dasar akrual, pengakuan pendapatan 

dan beban, prinsip matching, kerangka pemikiran. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Metode peneliltian yang di gunakan meliputi : jenis penelitian, obyek 

penelitian dan subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, dan analisis data. 
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BAB IV :  DATA DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menyajikan latar belakang perusahaan yang berisi gambaran 

umum koperasi jasa angkut Tanjung Intan (KOPTI) di Kabupaten 

Pemalang, penyajian data, analisis data, kebijaksanaan akuntansi atas 

pengakuan pendapatan dan beban perusahaan serta pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V  :  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




