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ABSTRAK 

 

LITHA FARA ROZANNA. 8323154986. Analisis Perlakuan Akuntansi 

Pendapatan Franchise pada Dream Waffle. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan bisnis franchise yang 

makin berekembang pesat di Indonesia baik franchise asing ataupun franchise 

lokal. Dream Waffle adalah salah satu perusahaan franchise yang sedang 

berkembang, oleh karena itu Dream Waffle dituntut untuk dapat menyajikan 

laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perlakuan serta kesesuaian perlakuan akuntansi 

pendapatan Dream Waffle dengan SAK ETAP.  

Penelitian ini ditulis berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang 

dilakukan oleh penulis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis 

deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi 

pendapatan franchise pada Dream Waffle belum sesuai dengan SAK ETAP. 

Ketidaksesuaian ini dapat berpengaruh terhadap pencatatan laba bersih dari 

perusahaan. 

 

Kata Kunci: Perlakuan akuntansi, pendapatan, SAK ETAP 
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ABSTRACT 

 

LITHA FARA ROZANNA. 8323154986. Analisis Perlakuan Akuntansi 

Pendapatan Franchise pada Dream Waffle. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

This research is motivated by the development of franchise business that is 

growing rapidly in Indonesia either foreign franchise or local franchise. Dream 

Waffle is one of the growing franchise companies, because of this Dream Waffle is 

required to be able to present financial statements with financial accounting 

standards in Indonesia. This study aims to determine the treatment and 

accountability of Dream Waffle income with SAK ETAP. 

This research is written based on interviews and observations made by the 

author. The research method used is descriptive analysis method. From the results 

of the study can be concluded that the accounting treatment of franchise income on 

Dream Waffle has not been in accordance with SAK ETAP yet. This discrepancy 

may affect the recording of net income from the company. 

 

Keywords: Accounting treatment, income, SAK ETAP 
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 Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya  sehingga saya dapat menyelesaikan 

Karya Ilmiah ini tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam saya 

panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.  

Karya Ilmiah ini bertujuan untuk memenuhi nilai salah satu mata 

kuliah pada semester 5 (lima) program studi Diploma III (D3),  jurusan 

Akuntansi, fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Karya Ilmiah 

ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.  

 Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini, yaitu kepada: 

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga praktikan 

dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini 

2. Dr. Dedi Purwana E. S., M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta 

3. Dr. Etty Gurendrawati, M.Si.Ak, selaku koordinator Program Studi D 

III (D3) Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 
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dalam pembuatan Karya Ilmiah 
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5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dasar kepada penulis 

sehingga penulis bisa menerapkan ilmu tersebut selama melakukan 

penelitian 

6. Bapak Budiyanto sebagai pemilik usaha Dream Waffle yang telah 

memberikan tempat dan waktu untuk penulis melakukan observasi 

dan wawancara 

7. Irfan Bayu Widodo sebagai pihak franchisee yang telah banyak 

membantu penulis dalam melakukan penelitian 

8. Seluruh keluarga serta teman-teman terdekat penulis yang selalu 

memberikan dukungannya kepada penulis 

Penulis menyadari bahwa laporan Karya Ilmiah ini belum sempurna, 

maka dari itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun 

bagi penulis kedepannya. Dan semoga laporan Karya Ilmiah ini dapat 

bermanfaat bagi banyak pihak di kemudian hari. 
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