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Pengakuan pendapatan dan beban dilakukan dengan mencatat dan mencantumkan 
sesuai dengan nilai yang seharusnya. Bila pendapatan maupun beban yang diakui 
tidak sama dengan yang seharusnya (terlalu besar atau terlalu kecil), maka 
informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi menjadi tidak tepat. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah metode pengakuan pendapatan 
dan beban pada CV Central Pratama Karya dan apakah pengakuan pendapatan 
dan beban pada CV Central Pratama Karya sudah sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode 
pengakuan pendapatan dan beban pada CV Central Pratama Karya dan 
mengetahui penerapan metode pengakuan pendapatan dan beban yang 
dilaksanakan CV Central Pratama Karya telah sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan yaitu PSAK No 34. 
Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan sumber data berasal dari 
data sekunder yang diperoleh dari perusahaan yaitu laporan tahunan CV Central 
Pratama Karya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi 
dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Metode analisis data menggunakan 
metode deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan dalam menjalankan suatu proyek yang lebih dari 
satu periode akuntansi (kontrak konstruksi jangka panjang), perusahaan 
menerapkan metode persentase penyelesaian dalam mengakui pendapatan dan 
beban. Perusahaan menerapkan metode persentase penyelesaian hanya sebagai 
dasar penagihan termin. Namun perusahaan belum menerapkan sebagai dasar 
pengakuan pendapatan dan beban hal tersebut dibuktikan dengan perbandingan 
yang tidak sesuai dengan PSAK 34.  Pada saat perusahaan menerima uang muka 
proyek dari pemberi kerja, perusahaan mencatatnya sebagai pendapatan proyek, 
seharusnya perusahaan mencatatnya sebagai hutang uang muka proyek. Biaya 
penyusutan peralatan dan mesin tidak diakui sebagai biaya overhead. 
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