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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG
Pendapatan sebagai salah satu elemen penentuan laba rugi suatu
perusahaan belum mempunyai pengertian yang seragam. Hal ini
disebabkan pendapatan biasanya dibahas dalam hubungannya dengan
pengukuran dan waktu pengakuan pendapatan itu sendiri.
Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang
dapat

dikonsumsi

oleh

seseorang

dalam

suatu

periode

dengan

mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan
semula. Pengertian tersebut menitikberatkan

pada total kuantitatif

pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain,
pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah
keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang
dikonsumsi.
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manado merupakan
perusahaan yang bergerak dibidang jasa pendapatan yang di terimah setiap
harinya yaitu pendapatan pelayanan kapal, pendapatan pelayanan barang
pendapatan fasilitas alat, (bongkar/muat, tenaga kerja bongkar/muat,
dermaga, gudang, lapangan penumpukan, dan pemadam kebakaran),
(labuh, tambat, air kapal), pendapatan dermaga khusus, (retribusi dan pas
pelabuhan, terminal penumpang), dan lain-lain diantaranya kerjasama
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usaha, kerjasama operasi, dan penyewaan gedung, bangunan, tanah. PT.
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manado dalam menjalankan
aktivitasnya tidak sedikit melakukan kegiatan penjualan jasa khususnya
pada pelayanan penumpang (retribusi, dan pas pelabuhan, terminal
penumpang) pada penjualan pas/tiket masuk pelabuhan banyak sekali
pendapatan yang diterima setiap harinya akan tetapi tidak sedikit terjadi
penyelewengan juga. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui
bagaimana praktek akuntansi pada pendapatan yang diterapkan dalam
perusahaan ini dan menuangkannya dalam bentuk laporan akhir dengan
judul “ PRAKTEK AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN
PADA PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) CABANG
MANADO”.
1.2

TUJUAN PENULISAN
Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi
terhadap pendapatan di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang
Manado telah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku
umum.

1.3

METODE ANALISIS DATA
Analisis data menggunakan penelitian deskriptif dengan melakukan
survey ke tempat penulis mengadakan praktek kerja lapangan. Penelitian
deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki
dengan melukiskan atau menggambarkan keadaan perusahaan yang diteliti
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau juga sebagaimana yang ada.
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Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas sampai pada
pengumpulan data, selain itu semua yang dikumpulkan memungkinkan
menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.
Adapun data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian, yaitu
meliputi :
•

Data-data tentang gambaran umum perusahaan seperti sejarah
perusahaan, organisasi perusahaan, dan aktivitas perusahaan.

•

Data-data yang terkait dengan judul yang diteliti dan dijadikan
sebagai bahan evaluasi dan analisa, yaitu mengenai Perlakuan
Akuntansi Terhadap Pendapatan yang ada diperusahaan
tersebut.

•

Dari literatur kepustakaan, internet dan buku-buku referensi
yang ada yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.4

DESKRIPSI UMUM ENTITAS
a. Sejarah Singkat Entitas
Secara efektif keberadaan PT
Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
mulai

sejak

penandatanganan

Anggaran Dasar Perusahaan oleh
Sekjen Dephub berdasarkan Akta
Notaris Imas Fatimah, SH No 7 tanggal 1 Desember 1992. Menilik
perkembangan kebelakang di masa awal pengelolaannya, PT
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah mengalami perkembangan
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yang

cukup

pesat

dan

mampu

menyesuaikan

diri

dengan

perkembangan lingkungan yang semakin maju.
Tahun 1957-1960 , Pada masa awal kemerdekaan, pengelolaan
pelabuhan berada dibawah koordinasi Djawatan Pelabuhan. seiring
dengan adanya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik
Belanda dan dengan dikeluarkannya PP No. 19/1960, maka status
pengelolaan pelabuhan dialihkan dari Djawatan Pelabuhan berbentuk
badan hukum yang disebut Perusahaan Negara. (PN)
Tahun 1960-1963, Berdasarkan PP No. 19 tahun 1960 tersebut
pengelolaan pelabuhan umum diselenggarakan oleh PN pelabuhan IVIII. Di kawasan Timur Indonesia sendiri terdapat 4 (empat)PN
Pelabuhan yaitu : PN Pelabuhan Banjarmasin, PN Pelabuhan
Makassar, PN Pelabuhan Bitung dan PN Pelabuhan Ambon.
Tahun

1964-1969,

Pada

masa

order

baru,

pemerintah

mengeluarkan PP 1/1969 dan PP 19/1969 yang melikuidasi PN
Pelabuhan menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) yang di
pimpin oleh Administrator Pelabuhan sebagai penanggung jawab
tunggal dan umum di pelabuhan. Dengan kata lain aspek komersial
tetap dilakukan oleh PN Pelabuhan, tetapi kegiatan operasional
pelabuhan dikoordinasikan oleh Lemabaga Pemerintah yang disebut
Port Authority. Logo yang digunakan adalah :
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b. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi
Dalam menjalankan perusahaan ini PT. Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) Cabang Manado mempunyai struktur organisasi yang dapat
menunjang jalannya aktivitas peusahaan agar teratur dengan baik.
Berikut Struktur Organisasi dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Cabang Manado:
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Job deskripsi :
1. Pelaksana Adm. Umum dan Rumah Tangga
Pelaksana Administrasi dan Rumah Tangga bertugas
memimpin,

merencanakan,

mengatur

dan

mengendalikan

pelaksanaan tugas pada lingkup Bagian Adm & Rumah Tangga,
yang

meliputi

bidang

Langkah

Kegiatan,

Kepegawaian,

Kesekretariatan/Adm Umum dan Logistik.
Sedangkan tugas dan kewajiban Pelaksana Adm dan
Rumah Tangga adalah sebagai berikut :
a.

Menyusun rencana kerja pada Bagian Adm & Rumah Tangga.

b.

Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas
lingkup Bagian Pelaksana Adm dan Rumah Tangga yang
meliputi bidang kegiatan Administrasi Pegawai, Kesejahteraan
dan Penetapan Struktur Gaji Pegawai serta Mutasi Pegawai,
Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

c.

Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas
dalam memonitor kehadiran dan kondite pegawai, membuat
petikan-petikan kenaikan pangkat, gaji berkala dan Keputusan
atasan lainnya.

d.

Membuat daftar pembayaran gaji pegawai dan penghasilan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e.

Menyusun agenda pelatihan dengan mempersiapkan konsepkonsep SDM dan pembelajaran, mensosialisasikannya dalam
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rangka jejang karir yang jelas, transparan dan komunikatif
dengan mengidentifikasikan serta mengantisipasi kebutuhan
SDM secara terprogram.
f.

Mengoreksi bahan penyusunan program dan petunjuk teknik
pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Adm Umum, Rumah
Tangga,

Persediaan/Perbekalan

Perusahaan

dan

Satuan

Pengamanan.
g.

Menyusun petunjuk teknis dibidang Pengadaan /pembeliaan
barang dan peralatan yang dibutuhkan setiap unit kerja
perusahaan maupun untuk pembangunan perusahaan.

h.

Menganalisa rasio pegawai demi tercapainya kinerja yang
diharapkan.

2. Pelaksana Pelayanan Kapal dan Barang
Pelaksana

Pelayanan

Kapal

dan

Barang

berfungsi

mengontrol dan mengawasi semua yang terkait dengan pelayanan
kapal dan barang.
Adapun tugas dan kewajiban Pelaksana Pelayanan Kapal
dan Barang yaitu sebagai berikut :
a.

Membuat administrasi pelayanan jasa kapal dan barang, sesuai
permohonan bentuk 1A dan 1B.

b.

Mencatat dan mengawasi kegiatan pelayan kapal di tambatan
serta membuat bukti pelayanan.
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c.

Mencatat dan mengawasi kegiatan bongkar muat barang di
dermaga lokal, Pelra dan dermaga sementara serta membuat
bukti pelayanan.

d.

Mencatat dan mengawasi pengisian dan pendistribusian BBM
ke kapal.

e.

Melaksanakan pengawasan kegiatan pemuatan barang dilokasi
kapal tambangan.

f.

Membuat laporan trafik kapal dan barang secara periodic serta
menyiapkan

data

untuk

penyusunan

anggaran

bidang

operasional.
3. Pelaksana Administrasi Kapal dan Barang
Pelaksana Administrasi Kapal dan Barang berfungsi untuk
mengontrol dan mengawasi semua administrasi kapal dan barang.
Adapun tugas dan kewajiban Pelaksana Administrasi Kapal
dan Barang yaitu sebagai berikut :
a. Mencatat pada buku register daftar permohonan untuk
pelayanan kapal dan barang (Bentuk 1A dan 1B).
b. Membuat SPUM pelayanan jasa kapal dan barang.
c. Melaksanakan penjualan pas pelabuhan.
d. Membuat laporan harian hasil penjualan pas pelabuhan.
e. Mempersiapkan peralatan dan penunjang penjualan pas
pelabuhan.
4. Pelaksana Administrasi Penjualan PAS Pelabuhan
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Pelaksana

Administrasi

Penjualan

PAS

Pelabuhan

berfungsi untuk Mengontrol dan mengawasi setiap penjualan PAS
pelabuhan.
Adapun tugas dan kewajiban Pelaksana Adm. Penjualan
PAS Pelabuhan adalah sebagai berikut :
a. Mempersiapkan dan melaksanakan penjualan pas pelabuhan di
pos masuk pelabuhan.
b. Melakukan koordinasi dengan koordinator pas/supervisor dan
petugas instansi terkait untuk kelancaran penjuala pas
pelabuhan.
c. Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan pas pelabuhan.
d. Membuat laporan harian hasil penjualan pas pelabuhan.
e. Mempersiapkan peralatan penunjang penjualan pas pelabuhan
sebelum melaksanakan tugas.
5. Pelaksana Yunior Administrasi PAS Pelabuhan
Adapun

tugas

dan

kewajiban

Pelaksana

Yunior

Administrasi PAS Pelabuhan yaitu sebagai berikut :
a. Membuat permintaan pas pelabuhan kepada Supervisor.
b. Mempersiapkan/melakukan verifikasi dan mendistribusikan pas
pelabuhan kepada petugas pas.
c. Menerima/mencatat dan membuat rekapitulasi hasil penjualan
pas pelabuhan dari petugas lapangan.
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d. Membuat laporan produksi dan pendapatan penjualan pas
harian.
e. Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap penjualan
pas di setiap pos.
f. Membuat

administrasi

pengelolaan

berbagai

jenis

pas

pelabuhan meliputi jurnal persediaan, penjualan dan jurnal sisa
stok persediaan.
g. Melaksanakan penyetoran pendapatan penjualan pas ke Kasir
setiap hari.
h. Menyimpan/menata dan mengamankan sisa penjualan pas
pelabuhan (bonggol).
i. Melayani permintaan pemakai jasa pelabuhan untuk keperluan
penertiban pas tahunan.
c. Aktivitas Usaha Perusahaan
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manado
merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan mempunyai
aktivitas yaitu Pelayanan barang seperti Bongkar/muat, tenaga kerja
bongkar/muat, dermaga, gudang, lapangan penumpukan, dan pemadam
kebakaran. Pelayanan kapal seperti Labuh, tambat, dan air kapal.
Pelayanan penumpang seperti Retribusi dan pas pelabuhan, terminal
penumpang. Dan Rupa-rupa usaha seperti Kerjasama usaha, kerjasama
operasi, dan penyewaan gedung, bangunan, tanah.
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BAB II
DESKRIPSI PRAKTEK AKUNTANSI TERHADAP
PENDAPATAN

2.1 LANDASAN TEORI AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN
a

Pengertian Akuntansi
Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengolongan,
peringkasan atau transaksi-transaksi keuangan perusahaan serta
interpretsainya (Sutrisno, 2006:1).
Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang menyediakan data
kuantitatif terutama yang mempunyai sifat keuangan dari suatu
ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusankeputusan ekononi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu
keadaan (Baridwan 2004;1).
Sulastiyono, (2002:387) Akuntansi adalah proses mengidentifikasi,
mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan
adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang
menggunakan informasi tersebut. Sedangkan menurut Aliminsyah &
Panji

(2003:163),

Akuntansi

merupakan

suatu

disiplin

yang

menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya
pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efesien.
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b

Pengertian Pendapatan

Menurut SAK No.23 (1999:2) pengertian Pendapatan adalah arus
masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal
perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan
kenaikan ekuitas (modal) yang tidak berasal dari kontribusi penanaman
modal.
Menurut Niswonger (1992:22) Pendapatan adalah jumlah yang
ditagih kepada pelanggan atas barang ataupun jasa yang diberikan
kepada mereka. Pada buku yang sama, Niswonger (1992:56) juga
menjelaskan pendapatan sebagai berikut: Pendapatan atau revenue
merupakan kenaikan kotor atau gross dalam modal pemilik yang
dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada
pelanggan atau klien, penyewa harta, peminjam uang, dan semua
kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh
penghasilan.

Jurnal penjualan
D

Piutang usaha

K

xxx

penjualan

xxx
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c

Karakteristik Pendapatan

Menurut Paton dan Litleton (1970:47), ada beberapa karakteristik
tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa
sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang
berasal dari operasi perusahaan. Karakteristik ini dapat dilihat
berdasarkan sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan
dan jumlah rupiah pendapatan serta proses penandingan.
1. Sumber pendapatan
Jumlah rupiah perusahaan bertambah melalui berbagai
cara

tetapi

tidak

semua

cara

tersebut

mencerminkan

pendapatan. Tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat
berasal dari transaksi modal; laba dari penjualan aktiva yang
bukan barang dagangan seperti aktiva tetap; surat berharga;
ataupun penjualan anak atau cabang perusahaan; hadiah,
sumbangan atau penemuan; revaluasi aktiva tetap; dan
penjualan produk perusahaan. Dari semua transaksi di atas,
hanya transaksi atas penjualan produk saja yang dapat dianggp
sebagai sumber utama pendapatan walaupun laba atau rugi
mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva
selain produk utama perusahaan.
2. Produk dan kegiatan utama perusahaan
Produk perusahaan mungkin berupa barang ataupun
dalam bentuk jasa. Perusahaan tertentu mungkin sekali
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menghasilkan berbagai macam produk atau baik berupa barang
atau jasa atau keduanya yang sangat berlainan jenis maupun
arti pentingnya bagi perusahaan.
Terkadang, produk yang dihasilkan secara insidental bila
dihubungkan dengan kegiatan utama perusahaan atau yang
timbul

tidak

tetap,

sering

dipandang

sebagai

elemen

pendapatan non operasi, maka pemberian pembatasan tentang
epndapatan sangat perlu, untuk itu produk perusahaan harus
diartikan meliputi seluruh jenis barang atau jasa yang
disediakan

atau

diserahkan

kepada

konsumen

tanpa

memandang jumlah rupiah relatif tiap jenis produk tersebut
atau sering tidaknya produk tersebut atau sering tidaknya
produk tersebut dihasilkan.
3. Jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan
Pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual per
satuan kali kuantitas terjual. Perusahaan umumnya akan
mengharapkan terjadinya laba yaitu jumlah rupiah pendapatan
lebih besar dari jumlah biaya yang dibebankan. Laba atau rugi
yang terjadi baru akan diketahui setelah pendapatan dan beban
dibandingkan. Setelah biaya yang dibebankan secara layak
dibandingkan dengan pendapatan maka tampaklah jumlah
rupiah laba atau pendapatan neto.
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Pengakuan pendapatan yang sering dilakukan perusahaan menurut
Kieso, dkk (2002:5) terdiri dari :
1. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan ;
Berikut penjelasan dari keempat pengakuan pendapat di atas :
1. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan
Pendapatan dari aktivitas pabrikasi serta penjualan umumnya
diakui pada saat penjualan (point of sell) yang biasanya berarti
terjadi penyerahan. Namun timbul masalah dalam pelaksanaannya
yang disebabkan oleh tiga situasi yaitu :
a.

Penjualan dengan Perjanjian Beli Kembali.
Dalam situasi ini, hak milik legal telah berpindah pada
pembeli namun resiko kepemilikan tetap berada pada penjual.
Untuk itu jika terjadi perjanjian beli kembali dengan harga
tertntu dan harga tersebut dapat menutupi semua biaya
persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, maka
persediaan dan kewajiban yang terkait itu tetap ada dalam
pembukuan penjualan dengan kata lain tidak terjadi penjualan.

b.

Penjualan dengan hak retur.
Perlakuan akuntansi untuk situasi seperti ini sebenarnya
normal, namun jika tingkat retur tinggi maka perlu dilakukan
penundaan pelaporan penjualan sampai hak retur habis masa
berlakunya.

Untuk itu terdapat tiga metode pengakuan
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pendapatan alternative jika penjual mengalami situasi ini yaitu :
(1) Tidak mencatat penjualan sampai seluruh hak retur habis
masa berlakunya; (2) Mencatat penjualan, tetapi mengurangi
penjualan dengan estimasi retur dimasa depan; dan (3) Mencatat
penjualan serta memperhitungkan retur pada saat terjadi.
Jika terjadi penjualan dengan hak retur maka pendapatan dari
transaksi penjualan diakui pada saat penjualan jika memenuhi
keenam kondisi sebagai berikut : (1) Harga penjual kepada
pembeli relatif tetap (fixed) atau dapat ditentukan pada tanggal
penjualan; (2) Pembeli sudah membayar penjual, atau pembeli
berkewajiban untuk membayar penjual, dan kewajiban itu tidak
bergantung pada penjualan kembali produk tersebut; (3)
Kewajiban pembeli pada penjual tidak akan berubah apabila
terjadi pencurian atau kerusakan atau rusaknya fisik produk; (4)
Pembeli yang memperoleh produk untuk dijual kembali
memiliki substansi ekonomi yang terpisah dari yang diberikan
oleh penjual; (5) Penjual tidak memiliki kewajiban yang
signifikan atas kinerja masa depan yang secara langsung
menyebabkan penjualan kembali produk itu oleh pembeli; dan
(6) Jumlah retur dimasa depan dapat diestimasi secara layak.
Jika pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan tidak
diakui karena keenam kondisi tidak dipenuhi harus diakui ketika
hak retur secara substansial.
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2.2 PRAKTEK AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN PADA PT.
PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) CABANG MANADO

1. Cara meningkatkan pendapatan terutama pada PAS pelabuhan
PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Manado ada baiknya
meningkatkan pendapatan dengan cara disetiap pos penjagaan ada tiga
atau lebih orang yang menjaga karna banyak terdapat penyelewengan
dan orang-orang tersebut diharapkan untuk mampu bersikap jujur, karna
ada saja orang yang masuk tapi mereka bilang sudah membayar. Karna
saat membayar PAS (Tiket Masuk) itu dari petugas langsung di sobek
tanpa memberikannya ke jasa tersebut. Ada juga yang yang lain karna
kenal dengan penjaga PAS sehingga tidak dikenakan pembayaran. Ada
juga yang mengambil uang hasil dari penjualan PAS tersebut. Sehingga
cenderung dapat mengurangi pendapatan itu sendiri. Karna dalam
penjualan PAS mereka punya target agar pendapatan bisa meningkat.
Tapi sangat disayangkan kalau pendapatan yang diharapkan tidak sesuai.
Alangkah baiknya PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang
Manado khususnya bagian operasional yang menangani penjualan PAS
harus lebih lagi memperhatikan orang-orang tersebut kalau perlu harus
ditindaklanjuti. Karena kalau dilihat mereka sering berpikir masa bodoh.
Jika dalam setiap hari uang yang masuk ke mereka Rp.50.000,- itu sama
saja dengan mengurangi pendapatan. Karena dalam penjualan PAS
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dalam setiap harinya kalau dikumpulkan bisa mencapai Rp. 10.000.000,atau bahkan bisa lebih. Karena salah satu strategi pendapatan perusahaan
terdapat pada penjualan PAS itu sendiri.
2. Pengakuan pendapatan
Pendapatan diakuai saat hasil dari penjualan PAS tersebut langsung
masuk ke kasir berdasarkan bukti fisik (buku hasil pendapatan oleh
penjaga pos) dan besok harinya uang tersebut kasir langsung
menyetornya ke bank. Saat mendapat tanda bahwa uang telah disetor
misalnya Rp.10.000.000,-

ke bank maka bagian keuangan akan

langsung mempostingnya ke JKM (Jurnal Kas Masuk) maka jurnalnya :
Kas

Rp. 10.000.000,Pendapatan

Rp. 10.000.000,-

Ini adalah alur pendapatan PAS Pelabuhan, sehinga terjadi
perhitungan laba-rugi, dari petugas pos pendapatan yang di terima PAS
Pelabuhan langsung di serahkan ke bagian operasional untuk di jadikan
bukti fisik dan memasukan ke aplikasi akuntansi. Kemudian di berikan
kepada bagian keuangan. Lalu di serahkan ke bagian kasir untuk di
serahkan ke manajer keuangan, untuk di otorisasi dan di buat bukti lalu
di arsip, setelah itu buki fisik yang lain, di serahkan ke bagian
opersional.untuk di arsip dan dibuat laporan bulanan. setelah itu bagian
operasional
keuangan.

harus melakukan pencocokan nanti dengan bagian
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2.3 EVALUASI AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN PADA PT.
PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) CABANG MANADO

Menurut

saya

dalam

mengevaluasi

teori

dengan

yang

ada

diperusahaan itu sudah mengikuti Standar Akuntansi Keuangan yang
berlaku umum itu sudah sesuai praktek kerja lapangan dan sudah sesuai
dengan basis akrual. Hal ini berarti pendapatan di akui dan di catat pada
saat terjadi pendapatan . yang ada di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Cabang Manado.
Pengakuan pendapatan ini akan sangat berpengaruh pada besarnya
pendapatan yang akan disajikan dalam laporan keuangan yang tentu saja
akan berpengaruh terhadap jumlah laba yang akan diperoleh pada periode
tersebut. Pentingnya pengakuan pendapatan adalah untuk sarana dalam
menghasilkan informasi akuntansi yang cermat. Para akuntan sering
menganggap informasi mengenai penghasilan sebagai indikator untuk
keberhasilan kinerja perusahaan itu sendiri. Sesuai dengan tujuan pengakuan
pendapatan yaitu agar prestasi berkala perusahaan dapat diperlihatkan
sehingga laporan keuangan
sebenarnnya terjadi.

perusahaan dapat mencerminkan apa yang

BAB III
PENUTUP

3.1

KESIMPULAN
Pendapatan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan
dalam suatu kegiatan operasional perusahaan, karna dalam kegiatan
operasionalnya perusahaan mengharapkan laba yang sangat besar yang
dipengaruhi pendapatan dari kegiatan operasional perusahaan.
Sumber pendapatan perusahaan yang didalamnya yaitu pendapatan
PAS pelabuhan dari PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang
Manado itu sendiri. Sehingga dapat dilihat pendapatan perusahaan
tergantung pada kinerja perusahaan itu sendiri agar apa yang diharapkan
dapat tercapai dengan baik.

3.2

SARAN
Pendapatan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manado
sudah baik, karena untuk tarif PAS pelabuhan tidak ada komplen dari jasa
yang masuk pelabuhan. Tapi akan lebih baik jika lebih memperhatikan
setiap pos masuk pelabuhan dengan memperhatikan orang-orang tersebut
agar tidak akan terjadi penyelewengan, karena itu sangat perpengaruh
terhadap pendapatan dan kinerja perusahaan itu sendiri.
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