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ABSTRAK 

 

KARIN MANDIRA. 8323164938. Analisis Penerapan PSAK No. 23 atas 

Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Pendapatan Pada PT Jasa Jejaring 

Wasantara. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Jakarta. 

 

Karya Ilmiah ini dilatar belakangi oleh keharusan bagi perusahaan untuk 

menyesuaikan pencatatan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku umum dalam hal ini adalah pencatatan pendapatan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan 

menyimpulkan hasil wawancara dan  analisis data-data yang diperoeh atas studi 

kasus pada PT Jasa Jejaring Wasantara. 

  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan  

pendapatan pada PT Jasa Jejaring Wasantara belum sepenuhnya mengacu pada 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23. Pengakuan pendapatan 

perusahaan menggunakan metode Cash Basis yaitu pendapatan diakui pada saat 

transaksi kas dari penjualan jasa oleh perusahaan telah diterima, dimana pada 

PSAK No.23 disebutkan bahwa untuk tujuannya, laporan keuangan dicatat atas 

dasar akrual. Pengukuran pendapatan dicatat berdasarkan nilai wajar imbalan 

yang diterima atau yang akan diterima dalam bentuk kas dan setara kas dalam 

mata uang rupiah. Perusahaan juga telah melakukan pengungkapkan pendapatan 

pada catatan atas laporan keuangan dimana telah menyatakan kebijakan-kebijakan 

yang digunakan oleh perusahaan. 
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ABSTRACT 

 

KARIN MANDIRA. 8323164938. Analysis of the Applications of Recognition, 

Measurement and Disclosure of the Revenue in PT Jasa Jejaring Wasantara. 

Diploma III Accounting Study Program. Faculty of Economy State University of 

Jakarta. 

 

This scientific work is backgrounded by the company to adjust its accounting 

records in accordance with generally accepted accounting standards, in this case 

is  financial records. The method that used in this study is descriptive qualitative 

by collecting the results of interviews and analyzing the data obtained from the 

case studies at PT Jasa Jejaring Wasantara. 

 

The results showed that the recognition, measurement, and disclosure of income 

at PT Jasa Jejaring Wasantara had not fully referred to the Statement of 

Financial Accounting Standards No. 23. Recognition of company income using 

the Cash Basis method, that is, income is recognized when cash transactions from 

the sale of services by the company have been received, whereas in PSAK No. 23 

it is stated that for its purposes, the financial statements are recorded on an 

accrual basis. Measurement of income is recorded based on the fair value of the 

benefits received or to be received in cash equivalents in rupiah currency. The 

company has also disclosed income on the notes to the financial statements which 

have stated the policies used by the company. 
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