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Bab 3 

Simpulan Dan Saran 

 

3.1 Simpulan 

PT Petrosida Gresik adalah sebuah perusahaan milik Negara (BUMN) yang 

bergerak dibidang penjualan pupuk pestisida. Penjualan pupuk dengan cara kredit 

adalah salah satu opsi yang diberikan oleh PT Petrosida Gresik untuk setiap 

penjualan pupuk. Penjualan dalam bentuk kredit itulah yang akan menghasilkan 

piutang usaha bagi PT Petrosida Gresik. Penjualan pupuk pada PT Petrosida 

Gresik dibagi menjadi dua sub bagian, yaitu penjualan retail dan penjualan 

koorporasi. Akuntansi di PT Petrosida Gresik  dilakukan secara sistematis 

menggunakan aplikasi komputer. Salah satu program yang digunakan adalah 

Enterprise resource planning (ERP). Tujuan dalam TugasAkhir ini adalah untuk 

mengetahui pengelolahan piutang dan menganalisa fraud atau penyelewengan 

yang terjadi tentang akun piutang pada PT Petrosida Gresik  

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian terhadap 

piutang usaha di PT Petrosida Gresik diantaranya adalah: 

1. Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha pada PT Petrosida Gresik 

menggunakanmetodeakrual basis, 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. 

2. Pengendalian internal perusahaan belum dijalankan sesuai kebijakan 

atau sistem yang berlaku, dikarenakan pembayaran dari distributor 

tidak diterima oleh bagian yang berwenang. Sehingga menimbulkan 

kecurangan atau penyelewengan. 
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3. Kurangnya perhatian khusus terhadap petugas penagih menyebabkan 

munculnya kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan. 

4. Cara PT Petrosida Gresik menanggulangi kecurangan dengan 

membentuk tim khusus penagihan yang terdiri dari beberapa divisi 

kerja yang terkait dengan piutang sehingga komunikasi dan koordinasi 

antar divisi kerja menjadi terbuka dan transparan. 

1.2 Saran 

1. PT Petrosida Gresik diharapkan tetap menjalankan kebijakan perusahaan 

sesuai dengan strandart akuntansi yang berlaku dan memperhatikan 

standart akuntansi yang terbaru. 

2. Setiap divisi kerja menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan 

kebijakan perusahaan yang berlaku. 

3. SATGAS piutang diharapkan mampu menanggulangi kecurangan dengan 

cara mengerjakan tugasnya dengan sistem dan prosedur yang berlaku.  
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