
57

B A B  V 

KESIMFDLAH DAN- S A M

5*1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab yang telah dikemu- 

kakan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa hypotesa 

kerja  yang dikemukakan pada av/al sk rip s i in i  adalah be -  

nar*

1. Bahv/a pimpinan dalam mengambil. keputusan untuk 

member! kred it tidak berdasarkan inform asi yang 

baik, sehingga keputusan yang telah  diam bil ju-

ga kurang tepat, Keputusan yang kurang tepat i -  

n i berupa tidak tepatnya pimpinan menilai lang-

ganan. Akibat leb ih  lan ju t dari keputusan yang 

semacam in i  adalah ser in g 'tS r ja d i kemacetan a -  

tas pembayaran piutang.

2. Bahwa perusahaan kurang memr£erhatikan atau t i . -  

dak mampu menyajikan Informasi mengenai kebiasa 

an membayar dari langganan-langganan, yang mana 

informasi semacam in i  adalah sangat berguna un-

tuk penilaian kepada para langganan tersebut, 

sehingga pimpinan dalam mengambil keputusan l e -

bih berh ati-h ati b i la  infoim asi tersebut d is a ji  

kan

3. Setiap pengambilan keputusan yang baik, sela lu  

diperlukan inform asi yang baik pula, yang d isa-

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA INFORMASI PIUTANG BAGI
PIMPINAN ...

R. WINANTYO



58

Jikan oleh bagian la in  dalam perusahaan* In for-

masi in i  adalah merupakan output dari pada pror 

sedur pengolahan data, Pengolahan data in i ,  apa- 

kah pengolahannya dilaksanakan dengan tangan a 

tau dengan metode-metode modern, kegiatannya me- 

l ip u t i : recording, c la ss ify in g , sortin g , calcu  -  

la tin g , summarizing, storin g , re tr iev in g , repro- 

. ducing, communicating, meskipun mungkin saja te r  

ja d i bahwa suatu pengolahan data tidak keseluruh 

an langkah tersebut dilaksanakan.

5 .2 . Saran

1. Untuk menghindari menumpuknya piutang sebagai a- 

k ibat dari kurang tepatnya pimpinan dalam menilai 

langganan, maka perlu d isajikan informasi yang 

berupa kartu piutang, batas kredit yang boleh dî  

ambil serta statemant saldo piutang. Dengan ada-

nya informasi yang tersebut diatas maka keputus-

an yang diambil oleh pimpinan lebih  tepat.

2. Lebih d iefektifkan  bagian penagihan. Dengan le -
m

bih efektifnya bagian p'enagihan, diharapkan piu-

tang yang masih belum tertagih  menjadi berkurang.
�

Disamping itu  uang h a s il penagihan harus lang -  

sung diserahkan ke kasir, Dengan demikian peng -  

amanan atas harta perusahaan lebih  terjam in, khu 

susnya piutang perusahaan.
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