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INTISARI 
 
Tinjauan atas Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. 

PLN (Persero) P3B Jawa Bali Region Jawa Barat 
 

 Perkembangan dunia usaha baik industri, perdagangan, maupun jasa 
mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dalam kondisi ekonomi saat ini 
perusahaan dituntut untuk tetap bertahan dan didalam suatu perusahaan 
mempunyai kegiatan yang berbeda antara peruahaan jasa dan perusahaan dagang. 
 Dalam melaksanakan kerja praktik ini yang dijadikan objek kerja praktik 
adalah Tinjauan Atas Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan dan yang 
menjadi identivikasi masalah dalam kerja praktik ini adalah unsur-unsur apa saja 
yang terdapat dalam neraca dan laporan laba rugi dan bagaimana penyajian kedua 
laporan tersebut. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir 
ini adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk 
menggambarkan, memaparkan serta menguraikan dengan terperinci mengenai 
Penyusunan dan Penyajian Laporan keuanagan Pada PT. PLN (Persero) P3B jawa 
Bali Region jawa Barat, sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan 
cara studi lapangan dan studi pustaka. Dalam membahas hasil kerja praktik 
dilakukan pengolahan data dengan cara membahas data yang diperoleh kemudian 
dibandingkan dengan teori yang relevan untuk mencapai suatu kesimpulan. 
 Berdasarkan dari hasil kerja praktik maka dapat di simpulkan bahwa, 
neraca pada PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali Region jawa Barat telah memadai 
karena telah sesuai dengan Standar akuntansi Keuangan yang berlaku hal ini di 
tunjukan adanya unsur aktiva, hutang dan modal. Begitu juga dengan laporan laba 
rugi pada PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali Region jawa Barat telah memadai 
karena telah sesuai dengan Standar akuntansi Keuangan yang berlaku hal ini di 
tunjukan adanya unsur pendapatan dan beban-beban. Penyajian neraca yang 
disajikan oleh PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali Region Jawa Barat adalah dalam 
bentuk skontro dan dilaporkan  pada akhir tahun dan laporan laba rugi disajikan 
dalam bentuk Single Step. Dan penyajian laporan keuangan (neraca dan laporan 
laba rugi) hendaknya dipertahankan karena telah sesuai dengan SAK.  
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