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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

 Berdasarkan data dan analisis yang telah penulis kemukakan sebelumnya 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan piutang pada Koperasi Rukun Ikhtiar secara keseluruhan telah 

baik dan sesuai standar akuntansi yang berlaku yaitu sesuai dengan SAK 

ETAP tentang Entitas Koperasi dan Entitas Nirlaba. Dimana perusahaan telah 

melakukan proses pengelolaan piutang dimulai dari monitoring & control, 

pencatatan piutang, penyusunan piutang, serta kelola resiko piutang tak 

tertagih serta penilaian penurunan nilai piutang usaha. 

2. Pelaksanaan pencatatan dan penyusunan piutang pada Koperasi Rukun Ikhtiar  

a. Pada Koperasi Rukun Ikhtiar proses pencatatan dimulai dari mengurutkan 

jumlah piutang berdasarkan jenis pinjaman, nomor anggota, tanggal 

pinjaman. Kemudian nominal-nominal tersebut dimasukkan kedalam 

sistem yang digunakan pada Koperasi Rukun Ikhtiar, sehingga sistem 

yang akan bekerja sampai terbentuknya laporan keuangan. 

b. Prosedur penyusunan piutang pada Koperasi Rukun Ikhtiar ini dilakukan 

untuk memisahkan berbagai jenis pinjaman yang digolongkan atas dasar 

jumlahnya untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya 

uang yang dipinjam, jangka waktu pelunasan, dan pembayaran bunga. 

3. Tindakan Koperasi Rukun Ikhtiar untuk mengurangi resiko keterlambatan atas 

ketidakmampuan anggota dalam pembayaran 

Koperasi Rukun Ikhtiar mempermudah anggota dalam melakukan 

pembayaran. Koperasi Rukun Ikhtiar memberikan keringanan terhadap 

anggota dengan mengangsur pinjaman beserta angsuran bunga yang 

dijatuhkan perlimabelas hari sesuai dengan jenis pinjaman. Selain itu anggota 
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bisa memperpanjang jangka waktu angsuran dengan memberikan surat 

permohonan kepada pihak koperasi.  

 

4.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

diantaranya: 

1. Untuk meningkatkan profitabilitas, perusahaan mungkin akan lebih 

baik jika perusahaan dapat menjalankan prosedur pengelolaan piutang 

usaha berdasarkan kebijakan yang seharusnya. Dimana langkah-

langkah yang dapat diterapkan adalah perusahaan dapat bersikap tegas 

terhadap anggota yang melakukan keterlambatan pembayaran sehingga 

resiko piutang tak tertagih yang dimiliki perusahaan dapat menurun. 

2. Untuk menanggulangi masalah dana diharapkan pihak pegawai 

Koperasi Rukun Ikhtiar lebih meningkatkan kerja sama dengan bank 

selaku pihak ketiga agar proses penyetoran uang kepada pihak bank 

dapat berjalan dengan baik dan dipermudah serta pihak koperasi bisa 

meningkatkan kerja sama dengan pihak lembaga keuangan seperti 

kospin jasa agar dalam pengelolaan keuangan koperasi semakin 

berkembang. 

3. Untuk pinjaman jenis B diharapkan dapat dipercepat dalam proses 

pencairan dana pinjaman agar dapat meningkatkan jumlah pinjaman 

yang masuk dan dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap 

Koperasi Rukun Ikhtiar. 

 

 


