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BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

PT ABC adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang penemuan,

riset, dan pembuatan desain dari pembangkit energi. PT ABC Surabaya

menjalankan usahanya dengan cara melakukan penjualan desain dari boiler dan

HRSG. Penjualan dilakukan secara kredit sesuai PO yang telah disepakati

sebelumnya. Penjualan dalam bentuk kredit itulah yang akan menghasilkan

piutang usaha bagi PT ABC. Piutang usaha didefinisikan sebagai klaim suatu

perusahaan dalam bentuk uang, barang atau pun jasa kepada pihak lain yang harus

dibayar di masa mendatang, sebagai akibat dari penyerahan barang atau jasa di

masa kini. Tujuan dalam Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui kesesuaian

perlakuan akuntansi piutang usaha pada PT ABC dengan PSAK 55 dan PSAK 1

tahun 2015.

PT ABC sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia memiliki

struktur organisasi yang tersusun secara sistematis dengan direktur presiden

sebagai pemimpin serta berbagai manajer dibawahnya yang mengelola bagian-

bagian kerja di perusahaan. Manajer-manajer tersebut juga dibantu oleh beberapa

orang pegawai yang sudah ditentukan spesialisasi tugasnya. Terdapat beberapa

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian terhadap piutang usaha di PT ABC

diantaranya adalah:

1. Ketentuan pembayaran ditetapkan yaitu 30 hari setelah persetujuan kontrak

(n/30). Apabila pelanggan melampaui dari tanggal yang sudah di tentukan

maka pelanggan tidak dikenakan denda yang melainkan dilakukan

penjadwalan ulang pembayaran.

2. Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha pada PT ABC menggunakan metode

akrual basis dimana pengakuan dan pencatatan pendapatan maupun beban

akan diakui dan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada saat pendapatan atau

beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan arus kas masuk maupun arus kas

keluar.
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3. Pengelolaan piutang tak tertagih yang terjadi pada PT ABC telah berjalan

sesuai kebijakan perusahaan yang menyatakan bahwa penurunan nilai diakui

untuk aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman dan piutang ketika

ada bukti obyektif bahwa perusahaan benar benar tidak dapat memulihkan

nilai tersebut.

4. Perlakuan akuntansi piutang usaha PT ABC sudah sesuai PSAK 55 tahun

2015 tentang “Instrumen Keuangan:Pengakuan dan Pengukuran”  yang

meliputi :

a. Paragraf 14 untuk pengakuan aset keuangan

b. Paragraf 38 untuk tanggal pengakuan dan dihentikannya pengakuan

c. Paragraf 43 untuk pengukuran awal piutang usaha

d. Paragraf 58 untuk penurunan nilai dan tidak tertagihnya aset keuangan

e. Paragraf 59 mengenai bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok

aset keuangan mengalami penurunan nilai

f. Paragraf 63 mengenai pelaporan kerugian penurunan nilai

5. Piutang usaha dalam laporan keuangan disajikan sesuai dengan PSAK 1 tahun

2015  tentang “Penyajian Laporan Keuangan” yang meliputi:

a. Paragraf 27 untuk metode penyusunan laporan keuangan

b. Paragraf 29 untuk penyajian pos serupa yang nilainya material

c. Paragraf 25 untuk penilaian kelangsungan usaha dalam laporan keuangan

d. Paragraf 66 untuk klasifikasi aset sebagai aset lancar

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan

sebagai masukan bagi PT ABC diantaranya:

1. PT ABC diharapkan untuk tetap konsisten dalam menerapkan perlakuan

akuntansi piutang usaha sesuai dengan PSAK 55 dan PSAK 1 untuk

memudahkan pengakuan, pengukuran, serta penyajiannya.

2. PT ABC perlu memperhatikan setiap pembaharuan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) terutama pada piutang usaha agar Laporan Keuangan

yang dihasilkan lebih handal dan akurat.
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