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BAR IV 

KE8IMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulu 

Setelah dilakukan pembahasan mengenai peanasalabao beserta penyebab 

dan akibat yang dihasilkan oJeh peanasalahan tersebut, yaitu tentang pengakuan 

pendapatan yang tepat yang sebaikoya diterapkan oJeh perusabaan serta 

pengaruhnya terbadap kelayakan laporan k.euangan peru sahaan , maka penulis 

mencoba untuk. menarik k.esimpulan dan sekaligus memberikan saran-samn 

perbaikan yang mungkin berguna dan dapat diterapkan di perusahaan sehingga 

dapat berguna bagi perusahaan. 

Bebempa kesimpulan yang dopat diambil adalah sebagai berikut: 

1. 	 PT. Adhi Karyo Divisi Sipil Umum n dalam menentukan 8tau menghitung 

basil usaha secara periodik menggunakan metode pengakuan pendapatan 

berdasarkan prosentase penyeJesaion secara fisik. Prestasi pekerjaan yang 

telah dicopai dalam satu periode ditentukan omu dihitung oJeh pengelola 

tews pembangunoo sebagai pibok yang ditunjuk oJeb pemllik proyek untuk 

menpwasi dan menilai peJaksaoaBo pek:ecjaan proyek. Dari basil 

perhitungan fisik tecsebut pengeloJa teknik pembangunan a.k:an membuat 

berita Bcam pemer.iksaan prestasi pek.erjaan yang selanjutnya akan 

digunakan oleh perusabaan sebagai dasar untuk melakukan penagihan 

termin. Lebih tepatnya perhitungan pengakuan pendapatan yang diterapkan 

oJeb perusahaan adalah sebagai berikut; prosenmse penyeJesaian secara fisik. 
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yang diperoleh dati basil evaluasi atau perhltungan bagian teknik dikalikan 

dengan nilai kontrak netto dicatat sebagai pendapatan (basil penjualan jasa 

konstruksi). Sedangkan yang dibebankan sebagai harga pokok adalah 

realisasi biaya proyelc. untuk periode yang sarna dengan k.emajuan prosentase 

fisik yang diperoleh tersebut, dan selisih antam pendapatan yang diakui 

(penjualan) dengan harga pokok yang dibebankan merupakan laba kotor 

perusahaan pada periode tersebut. 

2. 	 Biaya proyek yang terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja dan biaya 

proyek la.io.nya dibebankan oleh perusahaan pada pendapatan yang diakui 

dalam suatu periode akuntansi berdasarlmn jumJah biaya yang dikeluarkan 

untuk mencapai prosentase pekerjaan yang teJah diselesaikan. Biaya proyek 

yang dibebankan pada pendapatan yang diakui pada suatu periode tersebut 

dihitung berdasarkan accrual basis artinya biaya tidak. selalu dicatat atas 

dasar penge1uaran kas yang benar-benar terjadi tetapi didasarkan pada 

jumJah biaya kese1uruban yang sebarusnya menjadi beban untuk periode 

tersebut. 

3. 	 Penerapan metode pengakuan pendapatan berdasarkan prosentase 

penyelesaian fisik yang dilak:ukan oleb perusabaan selama ini belum 

menggambarkan basil usaba yang sewajarnya. Dengan menerapkan metode 

tersebut pendapatan dan laba (rugi) yang diaJrui menjadi terlalu tinggi, 

sehingga infonnasi mengenai pendapatan dan labs (rugi) yang diakuJ oleh 

PT. Adhi Karya merupakan infonnasi yang menyesatkan bagi pibak. 

manajemen. 
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