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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

4.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan data dan analisis yang penulis kemukakan sebelumnya maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pencatatan dan penagihan piutang divisi part indirect pada PT. Astra 

International Tbk-Toyota Sales Operation (AUTO 2000) Cabang Bandung 

Asia Afrika. 

a. Pencatatan piutang divisi part indirect pada PT. Astra International Tbk-

Toyota Sales Operation (AUTO 2000) Cabang Bandung Asia Afrika. Part 

sales menerima pesanan dari pelanggan, admin part indirect membuat 

sales order. Sales order secara sistem terhubung langsung ke depo, 

kemudian depo mengirim suku cadang kepada pelanggan. 

b. Penagihan piutang divisi part indirect pada PT. Astra International Tbk-

Toyota Sales Operation (AUTO 2000) Cabang Asia Afrika dimulai dari 

mencetak faktur dan rekapitulasi faktur kemudian ditandatangani oleh 

kepala administrasi, faktur dan rekapitulasi faktur diberikan kepada part 

sales untuk diberikan kepada pelanggan, part sales melakukan penagihan 

kepada pelanggan, setelah pelanggan membayar dokumen pembayaran 

diberikan kepada kasir. 

2. Masalah yang dihadapi dalam pencatatan dan penagihan piutang piutang 

divisi part indirect pada PT. Astra International Tbk-Toyota Sales Operation 

(AUTO 2000) Cabang Bandung Asia Afrika. 

Masalah yang sering terjadi pelanggan membayar hutangnya melebihi jangka 

waktu pembayaran yang telah ditetapkan, namun piutang ini pasti akan 

tertagih sehingga di divisi part indirect tidak terdapat piutang tak tertagih. 
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Dari data yang telah dianalisis oleh penulis pada tahun 2010, 2011 dan 2012 

dapat disimpulkan bahwa total pencapaian penjualan suku cadang divisi part 

indirect melebihi target yang ditetapkan perusahaan. 

3. Standar Operating Procedur (SOP) pencatatan dan penagihan piutang divisi 

part indirect pada PT. Astra International Tbk-Toyota Sales Operation 

(AUTO 2000) Cabang Bandung Asia Afrika. 

Prosedur pencatatan dan penagihan piutang divisi part indirect telah sesuai 

dengan SOP yang ditetapkan oleh perusahaan. 

 

4.2 SARAN 

 Beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

diantaranya: 

1. Sebaiknya part sales menyerahkan faktur suku cadang tepat pada 

waktunya karena piutang diakui sesuai yanggal billing yang tertera di 

faktur suku cadang. Apabila part sales menyerahkan faktur tersebut tidak 

sesuai tanggal yang tertera di faktur suku cadang maka ini akan menjadi 

salah satu penyebab piutang overdue. 

2. Dalam melakukan pembayaran piutang sering terjadi pelanggan yang 

membayar hutangnya melebihi jangka waktu pembayaran. Hendaknya 

Part sales lebih rajin  follow up kepada pelanggan agar tidak terjadi 

piutang overdue dan untuk menghindari terjadinya piutang tak tertagih. 

Misalanya, part sales melakukan follow up kepada pelanggan dalam 

waktu sebulan sekali, sebaiknya part sales melakukan follow up sebulan 

3-4 kali namun part sales tetap harus menjaga etika dalam penagihan 

kepada pelanggan. Masalah penagihan piutang usaha perlu mendapat 

perhatian, agar risiko yang akan timbul dapat dihindarkan sekecil 

mungkin. Manajemen perusahaan harus aktif dalam mengelola penagihan 
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piutang, agar piutang yang telah jatuh tempo tidak sampai menghambat 

kegiatan perusahaan.  

3. Seharusnya perusahaan mengadakan training kepada bagian penagihan, ini 

menjadi salah satu cara untuk dapat mempertahankan pelanggan yang 

sudah ada dan menambah pelanggan yang baru.   

 


