
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan tentang Pencatatan, 

Penilaian dan Pengelolaan Piutang Tak Tertagih (Bad Debt) pada Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pencatatan piutang rekening air di Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirtawening menggunakan metode accrual basis diartikan bahwa 

pembukuan tidak hanya sekedar pencatatan transaksi penerimaan dan 

pengeluaran uang, akan tetapi pencatatan terhadap setiap perubahan aktiva 

dan kewajiban, demikian pula pendapatan dan biaya, pada saat terjadinya 

atau diakuinya perubahan yang dimaksud. Sebelum pengakuan dan 

pencatatan piutang tak tertagih, PDAM Tirtawening terlebih dahulu 

melakukan pencatatan dan pengakuan sebagai piutang ragu-ragu. 

Dokumen yang digunakan adalah daftar rekening air yang ditagihkan, 

laporan penerimaan penagihan air, daftar umur piutang, surat keputusan 

direksi tentang penghapusan piutang air dan persetujuan badan pengawas, 

dan daftar piutang air yang telah dihapuskan. PDAM Tirtawening 

mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum dalam pencatatan 

piutangnya dan mengikuti pedoman SAK PDAM yaitu Keputusan Menteri 

Negara Otonomi Daerah No.8 Tahun 2000 Tanggal 10 Agustus 2000 

Tentang Pedoman Akuntansi PDAM. 

2. Penilaian piutang rekening air pada PDAM Tirtawening  disajikan dengan 

penyisihan piutang rekening air yang berdasarkan golongan tarif  

pelanggan dengan estimasi penyisihan menggunakan metode pendekatan 

presentase (%) dari jumlah piutang. Piutang air PDAM Tirtawening yang 

disisihkan sebesar piutang tak tertagih rata-rata selama tiga tahun 

sebelumnya. 



3. Pengelolaan piutang rekening air di Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirtawening menggunakan suatu prosedur penagihan kepada 

pelanggan. Penyajian Data Rekening Ditagihkan (DRD) salah satunya 

bentuk pengelolaan piutang yang efektif agar jumlah piutang dapat 

ditagihkan sepenuhnya. Sanksi keterlambatan yang dikenakan kepada 

pelanggan berupa tarif denda progresif. 

4. Kendala yang dihadapi PDAM Tirtawening yaitu : Pendistribusian air 

yang tidak merata, lonjakan nilai tagihan, pemutusan sanksi yang tidak 

tepat waktu, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar air. 

 

5.2  SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis dari simpulan yang telah diuraikan mengenai 

pencatatan piutang rekening air, penilaian rekening air dan pengelolaan rekening 

air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening, maka penulis 

dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Pendistribusian air yang tidak merata bisa dilakukan dengan cara 

mengadakan tangki PDAM yang sumber air berasal dari daerah yang 

banyak air (tidak sulit air), untuk daerah yang sulit air agar 

pendistribusian air bisa merata. 

2. Proses pengaduan yang  memakan waktu lebih dari satu hari bisa 

dilakukan dengan cara sistem yang terhubung secara otomatis dengan 

bagian-bagian yang berhubungan dengan pelayanan pengaduan 

pelanggan agar dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama 

dan memberikan pelayanan maksimal dalam keluhan pelanggan. 

3. Proses pemutusan sanksi yang tidak tepat waktu bisa dilakukan dengan 

cara sistem pemutusan jaringan secara otomatis agar pemutusan 

jaringan tepat waktu dan tidak memerlukan petugas dari PDAM 

langsung yang melakukan pemutusan jaringan ke tempat pelanggan. 

4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pentingnya membayar air 

dilakukan bisa dengan cara pembayaran dibayar dimuka (prepaid) 

untuk pelanggan pemasangan air baru dengan membayar tagihan untuk 



bulan berikutnya yang ditentukan dengan tarif awal minimal agar 

pelanggan yang menunggak dapat diminimalisir dan setiap bulan 

berjalannya ada kenaikan tarif air yang tidak terlalu signifikan  bagi 

pelanggan yang dinilai misalnya 5% dari dengan jumlah tagihan setiap 

pelanggan agar apabila pelanggan menunggak, penyisihan kenaikan 

tarif tersebut dapat menutupi nilai tagihan pelanggan  bulan berikutnya 

dan safety money.  

 

Pencatatan, Penilaian dan Pengelolaan piutang tak tertagih (bad debt) telah 

dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum maupun pedoman SAK PDAM 

Tirtawening yaitu Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.8 Tahun 2000 

Tanggal 10 Agustus 2000 Tentang Pedoman Akuntansi PDAM. Sebaiknya dapat 

dipertahankan untuk meningkatkan kinerja pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirtawening Kota Bandung. 

 

 

  

 

 

 

 

 


