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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Pekerjaan dalam pelaksanaan (PDP) adalah pekerjaan investasi atau 

proyek yang sedang dilaksanakan dan sampai dengan periode pelaporan keuangan 

masih belum selesai atau merupakan Pekerjaan Dalam Pelaksanaan yang telah 

selesai namun belum diserah terimakan kepada unit pengusahaan.  

Kebijakan perlakuan akuntansi PDP khususnya yang telah diaplikasikan 

oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah pada 

dasarnya sudah berjalan dengan baik. Arus data dan informasi PDP diperoleh dan 

dialokasikan sesuai dengan progres pekerjaannya sehingga dapat dipahami oleh 

pihak manajemen perusahaan maupun pihak pemakian lainnya. Setelah penulis 

melakukan penelitian maka penelitian dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Sumatera Bagian Tengah telah 

melakukan proses pencatatan akuntansi atau perlakuan akuntansi atas 

pekerjaan dalam pelaksanaan telah sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT 

PLN (Persero). 

2. Semua biaya langsung terkait biaya konstruksi dari kontraktor dan dari 

PLN akan dicatat ke dalam beban terlebih dahulu dengan menyebut Work 

Breakdown Structure (WBS) proyek terkait lalu pada akhir periode atau 

bulanan biaya-biaya langsung tersebut akan direklasifikasikan ke dalam 

akun PDP sesuai dengan proyeknya. 
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3. Untuk biaya tidak langsung atau biaya overhead akan dialokasikan ke 

masing-masing proyek  yang memiliki progress pada pekerjaan kontrak 

utama secara proporsional. 

4. Ketika pekerjaan dalam pelaksanaan tersebut sudah 100% selesai dan 

sudah diserah terimakan ke unit pengusahaan, maka pekerjaan dalam 

pelaksanaan tadi akan direklasifikasi menjadi aset tetap yang akan dikelola 

oleh unit pengusahaan. Unit pengusahaan itu seperti Unit PLN Wilayah 

atau Unit PLN Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban (P3B). 

4.2. Saran 

Dalam setiap kehidupan ini tiada yang sempurna karena setiap kelebihan 

pasti ada kekurangan. Akan tetapi segala upaya haruslah kita lakukan dan di 

rencanakan sehingga bisa mencapai titik kepuasan dan kesempurnaan. 

Dalam hal ini ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu 

sebagai berikut:  

1. Sebaiknya dalam pencatatan perlakuan akuntansinya melibatkan pihak 

intern maupun ekstern, agar di dalam pencatatan perlakuan akuntansinya 

mudah dimengerti, lengkap dan jelas oleh semua pihak yang bersangkutan 

dalam hal tersebut 

2. Prosedur-prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan proyek agar lebih 

ditingkatkan lagi pengaplikasiannya sesuai dengan Surat Edaran Direksi 

PT PLN (Persero). 
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3. Sebaiknya pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera 

Bagian Tengah menyediakan atau menyusun flowchart untuk dijadikan 

sebagai pedoman  pekerjaan dalam pelaksanaan agar pelaksanaannya lebih 

terarah dan sesuai dengan prosedurnya. 


