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ABSTRAK 

 

Novi Zerlina. 2015. 8323128353. Analisis Ketaatan Penerapan PSAK 

Nomor 34 Terhadap Pengakuan Pendapatan dan Beban pada Perusahaan 

Konstruksi. Program Studi D III Akuntansi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah yang terjadi pada 

perusahaan konstruksi dalam hal pengakuan pendapatan dan beban. Penulis 

melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui metode pengakuan 

pendapatan dan beban pada perusahaan konstruksi yang sesuai dengan PSAK 

Nomor 34. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi lapangan, 

wawancara, dan data melalui studi pustaka.  

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa PT Ketrosden Triasmitra belum 

menerapkan metode pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan PSAK 

Nomor 34, karena metode yang digunakan adalah metode kontrak selesai. 

Sedangkan, PT Cipta Kreasiprima Wirasta teah menerapkan metode pengakuan 

pendapatan dan beban sesuai dengan PSAK Nomor 34 dan memiliki konsistensi 

dalam penerapan PSAK Nomor 34 pada setiap periodenya.  

 

 

Kata Kunci : Pengakuan pendapatan dan beban konstruksi, Penerapan 

PSAK Nomor 34. 
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ABSTRACT 

 

Novi Zerlina. 2015. 8323128353. Analisis Ketaatan Penerapan PSAK 

Nomor 34 Terhadap Pengakuan Pendapatan dan Beban pada Perusahaan 

Konstruksi. Program Studi D III Akuntansi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

 This scientific papers has a background of problems that occur in the 

construction company in term in recognition of revenues and expenses. The 

author conducted this study in order to determine the method of recognition of 

revenues and expenses on a construction company in accordance with PSAK No. 

34. The method used in this research is quantitative descriptive analysis with the 

method of collecting data through observation, interviews, and data through 

literature. 

From the results of this research is that PT Ketrosden Triasmitra not apply 

the method of recognition of revenues and expenses in accordance with PSAK 

No. 34, because the method used is the completed contract method. Meanwhile, 

PT Cipta Kreasiprima Wirasta teah apply the methods of recognition of revenues 

and expenses in accordance with PSAK No. 34 and has consistency in the 

application of PSAK No. 34 in each period. 

 

 

Key Word : The recognition of revenues and expenses of 

construction, Application of PSAK No. 34 
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