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Pengertian Kontraktor 

Kontraktor adalah sekelompok atau perorangan yang melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk 
kontruksi (renovasi) dari suatu bangunan, jalan dan struktur lainnya.  
Kontraktor juga merupakan penasehat yang memberikan saran untuk pembangunan fasilitas. 
 
Kontrak perjanjian biasanya meliputi perjanjian persetujuan mencakup anggaran biaya, umum, kondisi 
tertentu, spesifikasi rancangan, semua ini di persiapkan oleh Kontraktor. Tanggung jawab kontraktor 
menyediakan semua bahan baku utama, tenaga kerja, peralatan, dan jasa lainnya yang diperlukan untuk 
pembangunan suatu proyek. 
 
Beberapa macam Industri jenis kontraktor, antara lain:   

• Kontraktor Bangunan 

• Kontraktor Kontruksi 

• Kontraktor Infrastruktur 

• Kontraktor Pertambangan 

• Dan lain lain 
 
Adapun Industri jenis Kontraktor  Jasa, yaitu Kontraktor yang menyediakan jasa seperti:  

• Jasa Kebersihan,  

• Perawatan gedung,  

• Jasa cleaning service,  

• Jasa kebersihan,  

• Penyedia office boy  

• dan lain sebagainnya.   
 
ACCURATE Versi DELUXE ini spesifikasi kegunaan modul kontraktor adalah KONTRAKTOR BANGUNAN, 
dimana modul tersebut untuk mencatat dan memudahkan perhitungan estimasi biaya. 
 
Pencatatan Akuntansi Kontraktor dalam pengakuan pendapatan kontraktor dicatat dengan cara: 

1. Metode Penyelesaian Presentase 
Adalah metode yang dapat melihat perkembangan Berapa persen proses penyelesaian proyek.  
Jadi dapat melihat pendapatan dan laba kotor sesuai persentase penyelesaian proyek.  
Biaya proyek + Akumulasi laba kotor per tgl yang telah di tentukan, di alokasi ke “Persediaan Proyek” 
Biaya Biaya yang berjalan di alokasikan ke “Biaya Proyek dalam Proses” 
 

2. Metode Penyelesaian Kontrak 
Metode ini adalah metode yang mencatat pendapatan dan laba kotor jika proyek yang di kerjakan 
telah selesai, sehingga tidak dapat melihat perkembangan penyelesaian proyek. 
Biaya Proyek di akumulasi ke akun “Persediaan proyek” 
Biaya yang masih berjalan di alokasikan ke akun “Biaya Proyek dalam Proses” 

 

Dalam ACCURATE Versi.DELUXE, untuk modul kontraktor proyek ini memakai metode yang pertama yaitu 

Metode Penyelesaian Presentase, dimana dapat melihat persentase penyelesaian proyek yang sedang di 

kerjakan. 
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Dalam pencatatan keuangan, yang termasuk dalam pencatatan biaya biaya proyek terdiri dari: 
1. Biaya langsung yang berhubungan langsung dengan kegiatan proyek, yaitu 

a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia  
b. Biaya bahan yang digunakan dalam proyek 
c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan yang dari dan ke lokasi pelaksanaan 

kontruksi 
d. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan proyek 

2. Biaya yang dapat di distribusikan ke kegiatan kontruksi pada umumnya dan dapat di alokasikan ke 
kontruksi tertentu yang meliputi: 

a. Asuransi proyek 
b. Biaya rancangan & bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan proyek 
c. Biaya lain yang termasuk untuk kegiatan proyek yang bersangkutan, seperti pemantauan. 

3. Biaya lainya yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan proyek yang bersangkutan. 
 
Nilai pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh kontraktor melalui surat kontrak, yaitu: 

1. Termin pembayaran kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian kontrak. 
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor yang berhubungan dengan pekerjaan yang 

telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan 
3. Pembayaran pada kontraktor atau pihak ke tiga yang berhubungan dengan pelaksanaan pengerjaan 

proyek. 
  
Pencatatan yang harus dilakukan oleh kontraktor pada akhir periode akuntansi adalah: 

1. Rincian kontrak proyek yang dikerjakan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian. 
2. Nilai kontrak proyek dan sumber pembiayaannya 
3. Jumlah biaya yang dikeluarkan 
4. Uang muka yang telah diterima 
5. Retensi (biaya penahanan) 
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TAMPILAN SIKLUS KONTRAKTOR PROYEK PADA ACCURATE 

 

 
 
 
 
 
Keterangan dari siklus alur kontraktor proyek : 

a. Material (bahan baku) : Bahan baku yang akan digunakan untuk pembangunan 

b. Upah pekerja : Menentukan Biaya biaya yang akan digunakan  

c. Work price Analis (WPA) : Analisa Formula proyek yang menentukan bahan baku dan tenaga kerja 

d. Proyek : Mencatat semua data informasi proyek, renacana anggaran biaya dan anggaran keuangan 

e. Bahan baku terpakai: pencatatan pemakaian bahan baku dan tenaga kerja 

f. Pembayaran Upah : pembayaran pembayaran upah pekerja 

g. Project Survey : mencatat progress proek sudah mencapai berapa persen 

h. Tagihan proyek : merupakan penagihan (pelunasan) dari proyek yang dikerjakan 

i. Penyelesaian Proyek : Menutup proyek yang sudah selesai dikerjakan yang sekaligus otomatis 
menghitung deviasi (perbedaan) harga pokok proyek. 

 
 


