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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengakuan pendapatan dan beban perusahaan 
kehutanan khususnya pada industri gondorukem 
Perum Perhutani Unit III. Karena Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI) telah menyusun Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 32, untuk 
standar laporan keuangannya maka semua 
perusahaan kehutanan harus mengacu pada 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 32. 
Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui 
apakah pengakuan pendapatan dan beban pada 
industri gondorukem Perum Perhutani Unit III 
sudah sesuai dengan pengakuan pendapatan dan 
beban pada PSAK 32 tentang Akuntansi 
Kehutanan. 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang 
dilakukan oleh penulis pada Industri 
Gondorukem Perum Perhutani Unit III diperoleh 
hasil bahwa pengakuan pendapatan dan beban 
pada Industri Gondorukem Perum Perhutani Unit 
III menggunakan dasar akrual hal tersebut 
berarti sesuai dengan PSAK 32 yang menyatakan 
bahwa pendapatan dan beban harus diakui 
dengan menggunakan dasar akrual. 
 
Kata Kunci : Pengakuan Pendapatan dan Beban, 
PSAK 32 
 

PENDAHULUAN 
 

Indonesia telah dikenal oleh dunia luas 
sebagai negara yang kaya akan hasil alamnya. 
Dilihat dari fungsi pokoknya hutan di Indonesia 
memiliki tiga fungsi yaitu sebagai hutan lindung, 
hutan koservasi, dan hutan produksi. Perum 
Perhutani merupakan salah satu Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang diberi wewenang 
sebagai pengelola tunggal hutan di Indonesia 
khususnya pulau Jawa yang dibagi menjadi tiga 
yaitu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Unit 
II Jawa Timur dan Unit III Jawa Barat dan Banten 
dan kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta 
yang secara konsisten telah berperan sebagai 
sumber pertumbuhan,, lapangan kerja, dan 
penghasil devisa. 

Pengelolaan hutan tersebut dapat berupa 
kayu, non kayu, wisata dan lain-lain. Kayu 
tersebut dapat berupa kayu olahan dan kayu 
tebangan, sedangkan hasil hutan yang termasuk 

kedalam non kayu di perhutani dapat berupa 
madu, kayu putih, getah pinus yang akan diolah 
menjadi gondorukem dan terpentin. Pinus atau 
tusam (pinus merkusii) merupakan salah satu 
hasil hutan andalan yang dikelola Perum 
Perhutani. Hutan pinus di Indonesia termasuk 
hutan yang potensial terutama di pulau Jawa 
dan Sumatera. Peran dan manfaatnya semakin 
meningkat setelah ditetapkan salah satu 
tanaman hutan industri. Salah satu kelebihan 
pinus ialah menghasilkan produk ganda, yaitu 
kayu dan getah pinus. Getah pinus yang 
dihasilkan digunakan untuk bahan baku 
gondorukem dan terpentin. Perum Perhutani 
sebagai pengelola tunggal hutan di Jawa telah 
memanfaatkan getah pinus dalam usahanya. 

Tujuan pokok dijalankannya suatu 
perdagangan adalah untuk memperoleh 
pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya. 
Sedangkan beban merupakan harga perolehan 
barang barang, jasa, dan fasilitas yang 
digunakan untuk menghasilkan pendapatan 
periode berjalan. Beban akan dikurangkan dari 
pendapatan dalam penetapan laba bersih. 

Karena Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah 
menyusun Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) 32, untuk standar laporan 
keuangan maka semua perusahaan kehutanan 
harus mengacu pada Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan no 32. 

Menurut PSAK 32 pendapatan yang diperoleh 
oleh pengusahaan hutan berasal dari penjualan 
hasil hutan baik berupa kayu olahan, kayu 
tebangan, dan hasil hutan lainnya. Salah satu 
hasil hutan lainnya yang di olah oleh Perum 
Perhutani adalah getah pinus yang kemudian 
diolah menjadi gondorukem. Pendapatan dan 
beban dalam PSAK 32 tentang akuntansi 
kehutanan harus diakui dengan metode akrual 
basis. Penulisan ini dilatar belakangi karena 
adanya keingintahuan penulis bagaimana 
pengakuan pendapatan dan beban pada 
perusahaan kehutanan, untuk membuktikan 
apakah sudah sesuai atau tidak pengakuan 
pendapatan dan beban pada perusahaan 
kehutanan dengan dengan PSAK 32. Maka, 
berdasarkan uraian tersebut penulis 
menetapkan judul ”Analisis atas Pengakuan 
Pendapatan dan Beban pada Industri 
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Gondorukem Perum Perhutani Unit III dan 
Kesesuaiannya dengan PSAK 32”. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang 
telah disebutkan diatas, maka penulis 
mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas 
yaitu : (1) Bagaimana pengakuan pendapatan 
pada industri gondorukem Perum Perhutani Unit 
III?; (2) Bagaimana pengakuan beban pada 
industri gondorukem Perum Perhutani Unit III?; 
(3) Bagaimana kesesuaian pengakuan 
pendapatan dan beban dalam industri 
gondorukem Perum Perhutani Unit III dengan 
PSAK 32? 

Penelitian dapat memenuhi tujuan penulis 
yaitu untuk mengetahui : (1) Bagaimana 
pengakuan pendapatan pada industri 
gondorukem Perum Perhutani unit III; (2) 
Bagaimana pengakuan beban pada industri 
gondorukem Perum Perhutani unit III; (3) 
Kesesuaian pengakuan pendapatan dan beban 
pada industri gondorukem Perum Perhutani unit 
III. 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Penelitian dilakukan di Perum Perhutani Unit 
III Jawa Barat dan Banten yang berlokasi di jalan 
Soekarno-Hatta No. 628 Kotak  pos 1116 – 
Bandung. Penelitian ini dilakukan pada bulan 
Maret 2009. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
dua jenis data yaitu: (1) Data Primer; dan (2) 
Data Sekunder. Prosedur pengumpulan data 
dilakukan dengan cara  (1) Observasi; dan (2) 
Wawancara 

Metode analisis yang digunakan yakni dengan 
menggunakan teknik penganalisaan data dengan 
membandingkan pengakuan pendapatan dan 
beban pada PSAK 32 dengan pengakuan 
pendapatan dan beban pada indistri gondorukem 
Perum Perhutani unit III. Apakah sudah sesuai 
pengakuan pendapatan dan beban pada indrustri 
gondorukem perum perhutani dengan PSAK 32 
sehingga dapat di ketahui kekurangan dan 
kelebihannya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hubungan Antara Pendapatan Atas 

Penjualan Gondorukem Dengan Pengukuran 
Pendapatan 

 
Pengukuran pendapatan sudah dijelaskan 

dalam bab sebelumnya bahwa pendapatan itu 
harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang 
diterima atau dapat diterima. Jumlah 
pendapatan yang timbul dari suatu transaksi 
biasanya ditentukan oleh persetujuan antara 
perusahaan dan pembeli, jumlah pendapatan 
yang diterima oleh suatu perusahaan berupa 
jumlah kas atau setara kas. Pendapatan yang 

diterima / diperoleh dari penjualan gondorukem 
pada Perum Perhutani Unit III berbentuk kas 
yang diukur dengan nilai wajar. Diukur dengan 
nilai wajar disini artinya bahwa industri 
gondorukem Perum Perhutani Unit III mengukur 
pendapatannya sesuai dengan nilai yang berlaku 
pada saat ini. Direksi menetapkan harga jual 
untuk luar negeri (ekspor) dalam mata uang 
Dollar Amerika (US$). Jadi, pendapatan yang 
diperoleh dari penjualan gondorukem, baik yang 
dilakukan di dalam negeri dan pendapatan lain-
lain berdasarkan nilai yang berlaku saat ini dan 
untuk pendapatan luar negeri disesuaikan 
dengan ketentuan yang berlaku dalam 
perdagangan internasional. 

Pendapatan juga merupakan suatu ukuran 
yang dapat digunakan dalam menilai kerja 
perusahaan yaitu dengan meningkatkan jumlah 
pendapatan dengan pengorbanan yang tetap 
maka secara otomatis akan meningkatkan laba 
dari perusahaan.  

Pengukuran pendapatan biasanya dijabarkan 
dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata 
uang asing. Jadi pengukuran pendapatan hanya 
dapat diukur apabila perusahaan tersebut 
menggunakan standar tertentu yang mana dapat 
dijadikan standar oleh kedua belah pihak yaitu 
pengguna mata uang. Perum Perhutani Unit III 
menggunakan mata uang rupiah sebagai 
ukurannya, walaupun dalam pembayaran 
digunakan mata uang asing tapi tetap saja 
Perum Perhutani Unit III mengakui dan 
menilainya dengan mata uang rupiah (Rp). 

B. Kesesuaian Pendapatan dan Beban pada 
Industri Gondorukem Perum Perhutani Unit 
III dengan PSAK 32 

 
Berdasarkan penjelasan sebelumnya 

mengenai pengakuan pendapatan pada Industri 
gondorukem Perum Perhutani Unit III bahwa 
pendapatan diakui pada saat kejadian (bukan 
pada saat kas diterima atau dibayar), dicatat 
dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan 
sehingga pencatatan pengakuan pendapatan 
industri gondorukem dicatat dengan metode 
accrual basis. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia 
dalam Standar akuntansi Keuangan 32 tentang 
Akuntansi Kehutanan pencatatan pengakuan 
pendapatan dicatat dengan metode akrual basis 
dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa 
pengakuan pendapatan yang ditetapkan dalam 
industri gondorukem Perum Perhutani Unit III 
sudah sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan 32 tentang Akuntansi Kehutanan. 

Sama halnya dengan pengakuan pendapatan, 
pengakuan beban yang dilakukan oleh Perum 
Perhutani Unit III yang dijelaskan pada 
penjelasan sebelumnya bahwa beban yang 
diakui oleh Perum Perhutani Unit III diakui 
dengan metode accrual basis yaitu pengakuan 
beban pada saat kejadian (bukan pada saat kas 
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diterima atau dibayar), dicatat dan dilaporkan 
pada periode yang bersangkutan. Dalam 
pengakuan beban, Ikatan Akuntansi Indonesia 
pun menetapkan metode accrual basis untuk 
pengakuan beban dalam Standar Akuntansi 
Keuangan 32 tentang Akuntansi Kehutanan. 

Jadi,  Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 
32, bahwa perusahaan atau badan usaha 
kehutanan yang menerapkan sistem pengakuan 
pendapatan dan beban dengan menggunakan 
metode akrual basis berarti telah memenuhi 
ketentuan dalam PSAK 32 tersebut. Dalam hal 
ini Perum Perhutani Unit III juga telah 
menerapkan metode pengakuan pendapatan dan 
beban dengan menggunakan metode akrual basis 
dalam kegiatan operasionalnya. Berarti 
pengakuan pendapatan dan beban industri 
gondorukem pada Perum Perhutani Unit III telah 
sesuai dengan ketentuan pada PSAK 32. 

 
KESIMPULAN 

  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta 
pembahasan, maka penulis akan memberikan 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kebijakan akuntansi pada Perum Perhutani 

Unit III termasuk didalamnya industri 
gondorukem, berdasarkan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan No.32 tentang 
Akuntansi Kehutanan yang diterbitkan oleh 
Ikatan Akuntan Indonesia. 

2. Pembahasan yang ditinjau pada perusahaan 
Perhutani umumnya adalah permasalahan 
pengakuan pendapatan dan beban yang 
harus disesuaikan dengan ketentuan dalam 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK). 
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan no 32 tentang Akuntansi 
Kehutanan bahwa sumber-sumber 
pendapatan berasal dari penjualan kayu 
olahan, kayu tebangan, dan hasil hutan 
lainnya yang diolah maupun yang tidak 
diolah. Salah satu hasil hutan lainnya yang 
diolah yaitu gondorukem. Pendapatan yang 
di peroleh oleh industri gondorukem 
tersebut diakui dengan menggunakan dasar 
waktu (accrual basis) dimana pengaruh 
transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat 
kejadian (bukan pada saat kas diterima atau 
dibayar), dicatat dan dilaporkan pada 
periode yang bersangkutan. Pendapatan 
yang diperoleh oleh industri gondorukem 
Perum Perhutani Unit III yaitu pendapatan 
yang berasal dari hasil usaha dalam negeri, 
hasil usaha dari luar negeri serta 
pendapatan lain-lain. 

3. Perum Perhutani Unit III mengungkapkan 
pendapatan yang diperoleh dari penjualan 
dalam negeri dengan perjanjian/kontrak 
yang diatur dengan ikatan/kontrak yang 

telah disepakati bersama. Sedangkan untuk 
penjualan luar negeri pendapatan diperoleh 
dari hasil usaha ekspor yaitu dari realisasi 
penjualan gondorukem dengan pihak luar 
negeri 
Terdapat dua sistem penjualan untuk dalam 
negeri yaitu penjualan kontrak dan 
penjualan langsung. Penjualan kontrak 
merupakan penjualan hasil hutan industri 
atau hasil hutan bukan kayu yang dilakukan 
oleh Perum Perhutani Unit III dengan 
pembeli yang dituangkan dalam bentuk 
perjanjian jual beli. 
Penjualan luar negeri pun terdapat dua 
sistem yaitu sistem penjualan F.O.B (Free 
on Board) dan C.I. & F (Cost Insurance and 
Freight) 
Pendapatan lain-lain yang diperoleh oleh 
industri gondorukem Perum Perhutani Unit 
III yaitu pendapatan yang berasal dari beda 
kurs (selisih kurs) dan pendapatan lain dari 
jasa bank. 
Industri gondorukem Perum Perhutani Unit 
III menggunakan mata uang rupiah sebagai 
ukuran dalam pembayarannya. 

4. Pencatatan pengakuan beban dalam industri 
gondorukem Perum Perhutani Unit III dicatat 
dengan menggunakan metode akrual basis 
dimana biaya yang diakui mempunyai 
hubungan yang jelas dengan pengakuan 
pendapatan termasuk estimasi kewajiban 
yang masih tersisa pada periode yang 
bersangkutan  atau beban diakui pada saat 
kejadian (bukan pada saat kas diterima atau 
dibayar), dicatat dan dilaporkan pada 
periode yang bersangkutan. 
Beban yang terdapat dalam industri 
gondorukem Perum Perhutani Unit III yaitu : 
biaya penerimaan dari Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) dan semua biaya 
pabrikasi.  
Biaya penerimaan dari Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) meliputi biaya 
penyerahan getah, biaya angkut getah, dan 
biaya timbang getah. Sedangkan yang 
termasuk dalam biaya pabrikasi yaitu biaya 
bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya 
overhead pabrik. 
Beban usaha operasional merupakan beban 
yang harus ditanggung oleh industri 
gondorukem Perum Perhutani Unit III. Pada 
petengahan tahun 2008 sebesar Rp. 
1.733.606.899 dan beban tersebut diakui 
oleh Perum Perhutani Unit III karena timbul 
adanya transaksi dari industri gondorukem 
dengan para pembeli. Selain adanya beban 
usaha dari transaksi-transaksi tersebut 
tentunya juga diperoleh pendapatan yang 
diperoleh Perum Perhutani Unit III untuk 
pertengahan tahun 2008 yaitu pendapatan 
untuk di Indonesia (dalam negeri) adalah 
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sebesar Rp.11.309.432.880,- sedangkan 
penjualan gondorukem untuk ekspor adalah 
sebesar Rp.8.672.517.262. Sehingga total 
pendapatan dari penjualan gondorukem 
tahun 2008 adalah sebesar 
Rp.19.981.950.142,- pada periode yang 
sama dan dapat disimpulkan bahwa memang 
terdapat hubungan sebab akibat antara 
beban dan pendapatan, oleh sebab itu 
beban usaha operasional dapat dihubungkan 
dengan pendapatan yang diperoleh dari 
industri gondorukem.  

5. Biaya penelitian diakui pada saat 
dilakukannya penelitian dan dibebankan 
pada periode yang bersangkutan. 

6. Kebijakan akuntansi terhadap laba yang 
ditetapkan oleh perusahaan Perum 
Perhutani Unit III sesuai dengan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan No.1 tentang 
Laporan Keuangan. Laporan laba rugi terdiri 
dari pengurangan atas pendapatan yang 
diperoleh selama satu periode akuntansi 
dengan beban-beban yang secara terperinci. 
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