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Baik organisasi maupun perusahaan, informasi sangat dibutuhkan dalam rangka 
menentukan keberlangsungan suatu perusahaan. Dengan informasi dapat 
membantu suatu organisasi ataupun perusahaan dalam melihat bagaimana tingkat 
perkembangan perusahaan dalam menghasilkan laba dan membantu perusahaan 
dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan atas kegiatan utamanya, perusahaan 
digolongkan menjadi tiga yaitu : perusahaan pabrik (manufaktur), perusahaan 
dagang, dan perusahaan jasa. Ketiga perusahaan ini membutuhkan informasi 
untuk menentukan tindakan yang harus diambil dalam setiap kegiatan 
perusahaannya. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah 
informasi mengenai pendapatan. Dari pendapatan tersebut akan diketahui laba 
rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu yang akan disajikan dalam 
sebuah laporan keuangan. Untuk pengukuran dan pengakuan pendapatan diatur 
dalam PSAK No. 23. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
apakah metode pengukuran dan pengakuan pendapatan menurut PSAK No 23 
sudah diterapkan oleh PT.Bintang Anugerah Jaya Lestari. Jenis data yang 
digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber 
data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari kuesioner atau juga hasil 
wawancara dan laporan laba rugi dari PT. Bintang Anugerah Jaya Lestari tahun 
2017-2018. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode 
deskriptif-komparatif. Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pendapatan yang berasal dari pengiriman barang keluar kota 
dan pendapatan dari pengiriman barang kembali diukur pada nilai wajar atas 
keuntungan yang diterima. Nilai dari jasa pengiriman yang dilakukan serta 
pelayanan yang diberikan perusahaan menunjukkan nilai wajar yang diterima oleh 
perusahaan dalam bentuk kas dan piutang. Dalam menjalankan operasinya 
perusahaan tersebut mengukur nilai pendapatan jika telah ada kesepakatan untuk 
menggunakan jasa tersebut. Perusahaan mengakui pendapatan yang diperoleh dari 
hasil pemakaian jasa ekspedisi berdasarkan metode kinerja selesai dan mencatat 
atau melakukan proses akuntansi dengan metode akrual basis. Pendapatan diakui 
pada saat aktivitas pelayanan jasa telah diberikan atau pada saat selesainya 
kegiatan pelayanan tanpa memperhatikan kapan uang kas akan diterima. 

 

Kata kunci : Pengukuran, Pengakuan Pendapatan, Perusahaan Jasa, PSAK 
No 23 

 

i 
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA




