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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan data dan analisa yang telah penulis kemukakan sebelumnya, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pencatatan dan penagihan piutang pada Bank BTPN. 

a. Pelaksanaan pencatatan dimulai dari setelah terjadinya kesepakatan 

kontrak kredit antara pihak Bank BTPN dan konsumen/nasabah. 

Kemudian bagian kredit membuat pembukuan pinjaman berdasarkan 

identitas pinjaman, persyaratan jaminan pinjaman, platfon pinjaman, dan 

jangka waktu angsuran serta menyimpan data tersebut beserta nominal-

nominalnya  kedalam sistem yang digunakan Bank BTPN, sehingga 

sistem yang akan bekerja sampai terbentuknya laporan keuangan. 

b. Pelaksanaan penagihan piutang Bank BTPN dilakukan setelah 

konsumen/debitur tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar 

piutangnya setelah lewat dari tanggal jatuh tempo piutang tersebut, 

pelaksanaan penagihan dilakukan dengan cara mendatangi langsung 

konsumen/debitur atau memberikan surat secara tertulis yang akan 

dikirim melalui kurir atau jasa pos. 

2. Prosedur Penyelesaian Piutang Tak Tertagih Oleh Bank BTPN dimulai dari 

melakukan tagihan baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian Bank BTPN 

melakukan pengawasan kepada usaha nasabah apakah dimasa akan datang 

akan membaik atau sebaliknya, jika dinilai usaha tersebut tidak dapat 

membaik dan konsumen/nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya maka 

Bank BTPN berhak melakukan penjualan dan  pelelangan atas jaminan yang 

dijaminkan oleh konsumen/nasabah sebelumnya. 

 

 



63 

3. Pencatatan Piutang Tak Tertagih pada Bank BTPN menggunakan metode 

penyisihan (Allowance Method). Ketika pinjaman yang diberikan tidak 

tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan 

kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua 

prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah 

ditentukan.  

 

5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

diantaranya: 

1. Dalam penyelesaian kredit bermasalah, disarankan terjadi kerjasama yang baik 

antara  pihak  nasabah,  bank,  dan  pihak ketiga  yang  membantu  

penyelesaian kredit bermasalah tersebut guna mencegah hal-hal yang tidak 

diinginkan yang akan berakibat buruk bagi reputasi Bank BTPN itu sendiri. 

2. Usaha Bank BTPN untuk meningkatkan pertumbuhan pinjaman yang  telah  

dengan  baik  dilakukan melalui usahanya untuk menarik investor-investor 

baru dan menghadirkan produk-produk pinjaman baru oleh  pihak bank  perlu  

terus  ditingkatkan dimasa yang akan datang, agar dapat mempertahankan 

ataupun menarik konsumen/nasabah baru, agar usaha Bank BTPN semakin 

berkembang. 


