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BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tentang piutang 

usaha di PT Garam (Persero), maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Definisi piutang usaha pada PT Garam (Persero) sebagai tagihan (hak) atas 

aset tertentu kepada pelanggan yang timbul dari transaksi penjualan secara 

non tunai telah sesuai dengan PSAK 50 (revisi 2015) paragraf 11(c) yang 

didukung oleh pedoman penerapan paragraf 4. 

2. PT Garam (Persero) dalam mencatat pengakuan pendapatan penjualan 

menggunakan pencatatan secara accrual basis yang telah sesuai 

pencatatannya dengan PSAK 1 (revisi 2015) paragraf 27. Penjualan PT 

Garam (Persero) dilakukan secara tunai maupun non tunai, dalam 

penjualan secara tunai terdapat ketidaksesuaian dengan PSAK 50 (revisi 

2015) pedoman penerapan paragraf 4 terkait pencatatan setiap daftar 

pelanggan dan konsistensi dari software yang dimiliki PT Garam 

(Persero), software tidak bisa langsung mencatat penjualan tunai secara 

kas, maka harus diakui sebagai piutang usaha terlebih dahulu. Sedangkan, 

penjualan secara non tunai dapat dilakukan dengan pemberian uang muka 

dan diskon penjualan. Dalam hal pengakuan pemberian uang muka tidak 

ada perbedaan dengan teori Warren, et al (2015: 111), namun untuk 

pengakuan diskon penjualan terdapat perbedaan dengan teori Warren, et al 

(2015: 288) terkait pencatatan diskon penjualan sebagai beban promosi. 

3. PT Garam (Persero) menetapkan penyisihan piutang tak tertagih pada awal 

periode akuntansi. Setelah periode tersebut berjalan, terdapat sejumlah 

piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih karena berbagai alasan. 

Melalui persetutujuan dewan direksi dan pemegang saham, piutang usaha 

tersebut dihapuskan, maka hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 50 

(revisi 2015) dan tidak ada perbedaan teori dari Warren, et al (2015: 449). 

Begitu juga untuk metode penyisihan piutang tak tertagih tidak ada 

perbedaan dengan teori Warren, et al (2015: 449). Sedangkan, dalam  
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1. membuat estimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode 

menggunakan metode analisis piutang terdapat perbedaan teori dari 

Warren, et al (2015: 454) terkait dalam membuat analisis umur piutang 

dengan persentase yang sama setiap bulan, tanpa ada klasifikasi umur atas 

piutang usaha. 

2. PT Garam (Persero) dalam menerapkan kebijakan atas penurunan nilai 

piutang usaha tidak sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2015) paragraf 66. 

3. Penyajian piutang usaha PT Garam (Persero) pada laporan posisi keuangan 

telah sesuai dengan PSAK 1 (revisi 2015) paragraf 54(h). Begitu juga 

dengan klasifikasi piutang usaha sebagai aset lancar telah sesuai dengan 

PSAK 1 (revisi 2015) paragraf 66(c). 

4. Pengungkapan piutang usaha PT Garam (Persero) yang mencakup jumlah 

masing-masing debitur, kota debitur, piutang yang dijaminkan, piutang 

kepada perusahaan afiliasi, dan analisis umur piutang telah sesuai dengan 

PSAK 60 (revisi 2015) paragraf 31. 

3.2 Saran 

 PT Garam (Persero) dalam menerapkan kebijakan akuntansi piutang usaha 

terkait penjualan secara tunai, diskon penjualan, estimasi analisis umur piutang, 

serta penurunan nilai atas piutang usaha diharapkan dapat disesuaikan dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (revisi 2015) yang didukung 

dari berbagai teori.  

 




