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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1. Simpulan 

Berdasarkan pada pembahasan atas data-data yang telah diperoleh penulis 

dari PT Petrokimia Gresik, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengertian pendapatan subsidi pada PT Petrokimia Gresik menurut PT 

Petrokimia Gresik adalah pendapatan yang didapat dalam rangka memenuhi 

kebutuhan pupuk untuk sektor pertanian yang pembayarannya diperoleh dari 

pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 

Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban 

Subsidi Pupuk. Pengakuan pendapatan subsidi pada PT Petrokimia Gresik 

menggunakan syarat penjualan Free On Truck, FOB Shipping Point, FOB 

Destination, dan Cost and Freight. Pengukuran pendapatan subsidi pada PT 

Petrokimia Gresik menggunakan harga tebus distributor ke perusahaan dan 

perhitungannya menggunakan ketetapan PMK No.209/PMK.02/2013 yaitu 

Harga Pokok Produksi (HPP) dikurangi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Pencatatan pendapatan subsidi pada PT Petrokimia Gresik menggunakan 

accrual basis yang diproses menggunakan sistem yang disebut SAP. 

2. PT Petrokimia Gresik menyajikan seluruh pos pendapatan subsidi di laporan 

posisi keuangan pada akun piutang dan laporan laba rugi komprehensif pada 

akun penjualan. Konsep penyajian ini telah sesuai dengan PSAK Nomor 1 

Tahun 2017, namun tahun 2016 pada akun piutang terdapat jumlah berasal dari 

piutang subsidi yang belum dibayar oleh pemerintah dari tahun-tahun 

sebelumnya. 

3. Perlakuan akuntansi atas pendapatan subsidi pada PT Petrokimia Gresik 

meliputi pengakuan, pengukuran, dan pencatatan pendapatan subsidi telah 

sesuai dengan PSAK Nomor 23 Tahun 2017 dan menurut teori serta konsep 

yang ada. Selain itu penyajian pendapatan subsidi pada laporan keuangan juga 

telah sesuai dengan PSAK Nomor 1 Tahun 2017. 
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3.2. Saran 

Bersadarkan hasil Praktik Kerja Lapangan, pembahasan, dan simpulan atas 

pendapatan subsidi pada PT Petrokimia Gresik, penulis menyarankan agar PT 

Petrokimia Gresik tetap mempertahankan kepatuhan dalam melaksanakan 

kegiatan akuntansi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta 

Peraturan Menteri Pertanian yang berlaku agar laporan keuangan tetap andal. 

Selain itu penulis juga menyarankan pemerintah agar memperhatikan alokasi 

penyaluran pupuk dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar 

dapat membayar hutang subsidi pupuk kepada PT Petrokimia Gresik dan 

produsen pupuk yang lain secara penuh. 
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