
BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, 

dap at  ditarik beberapa kesimpulan sesuai den ga n p e r 

m as alahan dan tujuan yang ingin dijangkau dalam p e n e l i 

tian, yaitu:

a. Ada tiga perusahaan yang telah m e la ks an a k a n / m e n e r a p k a n  

k eb ijakan penjualan sesuai dengan alternatif yang ada. 

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengelola 

/ m engamankan piutang. Dengan de mikian kemungkinan 

piutang tak tertagih akan berkurang. Dua perusahaan 

yang lain hanya menerapkan periode kredit dan potongan 

tunai tanpa melakukan peni la ia n /p em il ih an  pelanggan, 

sehingga kemungkinan piutang tak tertagih masih cukup 

b e s a r .

b. Sebagian besar perusahaan telah me l akukan pencatatan 

piutang dengan baik, yaitu piutang dicatat d a l a m  buku 

penjualan sesuai tanggal transaksi dan faktur-faktkur 

disimpan per tanggal transaksi sebagai dasasr untuk 

p elaksanaan dan pengamanan penagihan piutang. Sebagian 

kecil perusahaan cukup baik dalam m e l a k sa n ak an  penca- 

tatan piutang. Sedangkan satu perusahaan kur an g baik
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pencatatan piutangnya, karena hanya merupakan kumpulan 

faktur-faktur untuk piutang yang bel um  dibayar.

c. Semua perusahaan telah mempunyai bagian penagihan 

untuk pelaksanaan penagihan piutang. Tetapi bila 

d i k ai tk an  dengan cara penagihan piutang ada tiga 

perusahaan yang mela k sa na ka n penagihan secara leng

kap, yaitu dimulai dari penerimaan daftar inkasso dan 

faktur-faktur yang jatuh tempo, menyerahkan hasil 

tagihan ke kasir dan kasir m en gembalikan ke bagian 

penagihan setelah ditanda tangani. Kemudian bagian 

p e n ag ih an  akan m en g embalikan daftar inkasso dan faktur 

ke bagian akuntansi piutang untuk dicatat dan d i s i m 

pan. Bagian akuntansi piutang ini akan m enghasilkan 

informasi yang bersifat sebagai internal check bagi 

general ledger.

2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, d iajukan beberapa 

saran sebagai berikut:

a. Bagi perusahaan yang tidak menerap ka n  kebijakan 

penjualan secara lengkap, yaitu p en i la ia n/pemilihan 

langganan yang boleh membeli secara kredit, disarankan 

untuk menambah kebijakan penjualan. Dengan demikian 

d iharap ka n piutang tak tertagih dapat diperkecil.
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b. Bagi perusahaan yang telah mel ak sa n ak an  pencatatan 

piutang dengan baik d i ha ra pk a n p er usahan dapat memper 

tahankannya. Sedangkan bagi perusahaan yang hanya 

menyimpan faktur penjualan tanpa di ca ta t disara nk an  

untuk mengubah cara tersebut. Perusahaan sebaiknya 

mencatat di dalam buku penjualan dan faktur-faktur 

di simpan per tanggal transaksi', sehingga dapat d i g u n a 

kan sebagai dasar pelaksanaan penagihan dan tidak 

menyita waktu yang lama untuk mencari pelanggan 

(faktur) yang akan ditagihn.

c. Bagi perusahaan yang me lakuan penagihan piutang yang 

hanya sampai menyerahkan hasil tagihan ke kasir saja 

sebaiknya dit in gk a tk an  lagi kegiatannya.

d. Menyadari kekurangan dan kelemahan yang ada diharapkan 

penelitian ini ti daklah berhenti sampai disini saja. 

Penelitian dapat dikem ba n gk an  lebih lanjut dengan 

m en gembangkan metodologi atau hal-hal lain yang ber- 

k a i t a n .
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