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ABSTRAK 

 

FANNY PERDANA PUTRA. 2015. 8323128329. Analisis Pengendalian Internal 

Terhadap Aktiva Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP) di PT. PLN (Persero). 

Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian internal yang 

diterapkan terhadap aktiva PDP serta untuk mengatasai kendala-kendala yang 

terjadi dalam penyelesaian proyek pembangunan aset PT. PLN (Persero).Metode 

yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif dengan metode 

pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. 

 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa pengendalian internal yang 

diterapkan terhadap aktiva PDP sudah dilakukan dengan baik. Pengendalian 

internal yang diterapkan  terhadap aktiva PDP juga dapat mengurangi kendala-

kendala yang terjadi dalam pembangunan aset PT. PLN (Persero).  
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ABSTRACT 

 

FANNY PERDANA PUTRA. 2015. 8323128329. Analysis Internal Control of 

AssetsWork In Proscess (PDP) in PT. PLN (Persero). Study Diploma of 

Accounting Program. Faculty of Economics.State University of Jakarta. 

This paper work aims to determine the internal controls that are applied to the 

assets PDPas well as to overcome the contraints that occur in the completion of 

development project asset of PT. PLN (Persero). The method used by the author is 

the descriptive analysis of the method of data collection through literature review, 

observation and interview. 

Writing of the result it can be internal control are applied to assets PDPhas been 

implemented well. Internal controls applied to assets PDP also can reduce the 

constraints that occur in the construction of the assets of PT. PLN (Persero). 
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