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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pengendalian internal

dan efektivitas penagihan piutang di Koperasi RS. Bhayangkara Sartika Asih, serta untuk

mengetahui apakah penerapan pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas

penagihan piutang di Koperasi RS. Bhayangkara Sartika Asih. Berdasarkan hasil penelitian

diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pengendalian internal yang ditunjukan

di Koperasi RS. Bhayangkara Sartika Asih termasuk ke dalam kategori baik.

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas penagihan piutang yang ditunjukan di

Koperasi RS. Bhayangkara Sartika Asih termasuk ke dalam kategori baik.

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pengendalian internal berpengaruh

terhadap efektivitas penagihan piutang. Sedangkan besarnya pengaruh penerapan

pengendalian internal dalam memberikan kontribusi terhadap efektivitas penagihan

piutang sebesar 58,1%. Jadi semakin tinggi penerapan pengendalian internal, maka

semakin tinggi efektivitas penagihan piutang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan penerapan pengendalian internal

berpengaruh terhadap efektivitas penagihan piutang. Selain itu hasil penelitian juga

menunjukan bahwa penerapan pengendalian internal dan efektivitas penagihan piutang

termasuk ke dalam kategori baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang harus

dibenahi. Maka penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat
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menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang dapat

peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Koperasi RS. Bhayangkara Sartika Asih

1) Meningkatkan penerapan pengendalian internal dengan cara:

a. Menjungjung tinggi integritas dan nilai etika dalam menjalankan kegiatan,

meningkatkan kompetensi pegawai agar sesuai dengan bidang yang

digelutinya, meningkatkan pengawasan atas jalannya kegiatan operasional

simpan pinjam, dan pemberian wewenang dan tanggungjawab di koperasi

dilakukan secara terpisah.

b. Melakukan kegiatan pengidentifikasian pada setiap kemungkinan adanya

risiko kredit macet dalam kegiatan simpan pinjam dan meningkatkan analisis

kredit untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit macet dalam

memberikan kredit tetap.

c. Meningkatkan kegiatan review atas kinerja koperasi dan memperbaiki kegiatan

pengolahan informasi debitur agar tersusun secara rinci dan detail.

d. Menjalin komunikasi antar bagian secara terorganisir dan mengadakan acara

rapat dengan para anggota koperasi untuk sarana berkomunikasi.

e. Meningkatkan pengawasan secara berkelanjutan atas seluruh kegiatan,

meningkatkan kegiatan evaluasi secara rutin atas kinerja pada setiap bagian,

dan meningkatkan kegiatan pemeriksaan internal dan tindak lajut atas hasil

temuan audit.

2) Meningkatkan efektivitas penagihan piutang dengan cara :

a. Menjalankan fungsinya terkait penerimaan cek dan surat pemberitahuan secara

rinci, teliti, dan akurat, meningkatkan penagihan piutang secara maksimal, dan
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melakukan pencataan penerimaan dan pengeluaran kas, piutang, dan transaksi

lainnya secara teliti dan akurat.

b. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada debitur untuk melakukan

pembayaran piutang.

c. Mengirimkan daftar piutang debitur yang harus ditagih kepada bagian

penagihan secara lengkap dan tepat waktu, melakukan penagihan piutang

dengan cepat setelah mendapat daftar piutang debitur, dan menyetorkan ke

bank secara langsung, setelah dilakukan pengecekan oleh pejabat berwenang.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya disarankan yaitu sebagai berikut :

1) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya pada faktor-faktor

dalam penelitian ini yaitu pengendalian internal namun dapat menambah faktor-

faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi efektivitas penagihan piutang

seperti halnya faktor akuntansi penjualan kredit, peranan internal audit, dan faktor

lainnya.

2) Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk peneliti

selanjutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya terpaku pada Koperasi RS.

Bhayangkara Sartika Asih, namun dapat menggunakan subjek penelitian lainnya.


