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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data dan analisis yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pencatatan, penyusunan, pengelompokan,dan pelaporan piutang 

pada PT. Pegadaian (Persero). 

a. Pada PT. Pegadaian (Persero) proses pencatatan piutang dimulai dari 

mengurutkan jumlah barang yang dijaminkan, jumlah taksiran, maksimal 

jumlah taksiran yang dapat diterima nasabah, dan biaya administrasi. 

Kemudian nominal-nominal tersebut dimasukan kedalam sistem yang 

digunakan PT. Pegadaian (Persero), sehingga sistem yang akan bekerja 

sampai terbentuknya laporan keuangan. 

b. Penyusunan piutang PT. Pegadaian (Persero) ini dilakukan untuk 

memisahkan berbagai jenis piutang berdasarkan golongan yang dibuat oleh 

perusahaan.  

c. Pelaksanaan pengelompokan PT. Pegadaian (Persero) digolongkan atas 

dasar jumlahnya untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya 

sewa modal, jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelelangan. Barang 

yang digadaikan diasuransikan oleh PT. Pegadaian (Persero) yang diperoleh 

dari peminjam dana. 

2. Prosedur pelaporan piutang dalam neraca PT. Pegadaian (Persero) pada 

umumnya sama seperti pada perusahaan-perusahaan jasa lainnya, piutang 

dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar, namun pada PT. Pegadaian 

(Persero) piutang hanya diklasifikasikan sebagai piutang lancar (piutang jangka 

pendek) karena jangka waktu pelunasannya rata-rata tidak melebihi dari 120 

hari.  
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3. Prosedur penaksiran barang gadai yang ditetapkan PT. Pegadaian (Persero). 

Jika penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan terlalu tinggi ataupun 

terlalu rendah maka akan menghasilkan uang pinjaman yang buruk, hal ini 

dapat menyebabkan hambatan perputaran modal yang terjadi di PT. Pegadaian 

(Persero) untuk itu perusahaan menetapkan adanya prosedur melakukan 

penaksiran. 

4. Tindakan perusahaan untuk mengurangi resiko keterlambatan atau 

ketidakmampuan konsumen dalam pembayaran. 

PT. Pegadaian (Persero) mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran. 

PT. Pegadaian (Persero) memberikan keringanan terhadap nasabah dengan 

memberikan solusi untuk mengangsur kredit dengan minimal nominal Rp. 

50.000,00 dan juga mencicil angsuran bunga yang dijatuhkan per 15 hari sekali 

sesuai dengan golongan.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisa yang dibuat penulis mengenai pencatatan, 

penyusunan, pengelompokan dan pelaporan, penulis menemukan ketidaksesuaian 

yang timbul, oleh karena itu penulis menyampaikan beberapa saran untuk PT. 

Pegadaian (Persero) sebagai bahan masukan sebagai beriku : 

1. Mengurangi biaya administrasi yang ditentukan PT. Pegadaian (Persero), 

karena ketika nasabah melakukan angsuran maka nasabah harus membayar 

biaya administrasi juga disetiap transaksinya, sehingga nasabah membayar 

berlipat-libat biaya administrasi jika terus mengangsur. 

2. Melengkapi pos piutang tak tertagih dengan menambahkan akun penyisihan 

piutang tak tertagih pada neraca PT. Pegadaian (Persero) karena pada 

kenyataannya akun ini tidak ada pada laporan neraca di Unit Pegadaian Cabang, 

sehingga Unit Pegadaian Cabang hanya memperkirakan penyisihan piutang tak 

tertagih tanpa mengetahui berapa presentase yang disisihkan dari piutang. 


