
 

 

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 pengakuan, pencatatan, dan pelaporan piutang CV. Medilabs 

adalah sebagai berikut: 

a) Piutang diakui oleh CV. Medilabs pada saat perusahaan melakukan 

penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan, dimana pelanggan tersebut 

tidak dapat membayar sejumlah harga pada saat yang sama dengan tanggal 

penyerahan barang atau jasa. Pada CV. Medilabs sebagian besar transaksi 

piutang, jumlah yang harus diakui adalah harga pertukaran diantara kedua 

belah pihak. Harga pertukaran tersebut adalah jumlah yang terutang dari 

debitur dan umumnya dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen atau 

biasanya berupa faktur (invoice). 

b) Pada CV. Medilabs prosedur pencatatan piutang dimulai dari mengurutkan 

jumlah piutang berdasarkan tanggal penjualan dan nomor faktur pajak. 

Kemudian transaksi-transaksi tersebut dengan berurutan dicatat secara 

manual ke dalam buku piutang. 

c) Prosedur pelaporan piutang dalam neraca pada CV. Medilabs pada 

umumnya sama seperti pada perusahaan-perusahaan dagang lain. Piutang 

dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar, namun pada CV, Medilabs 

piutang hanya diklasifikasikan sebagai piutang lancar (piutang jangka 

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

120 hari. Pada CV. Medilabs, piutang dalam neraca disajikan setelah akun 

perlengkapan. Piutang yang disajikan pada neraca merupakan akumulasi 

jumlah piutang dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang 

masih belum dibayarkan oleh pelanggan. 
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d) Berdasarkan temuan penulis, terdapat beberapa ketidaksesuaian yaitu: 

 Pada CV. Medilabs, piutang diklasifikasikan menjadi piutang jangka 

pendek saja, maka seharusnya piutang jangka pendek dinilai dan 

dilaporkan pada nilai realisasi bersih (net relizable value) yang 

ditentukan dengan memerlukan estimasi baik atas piutang tak tertagih 

maupun retur penjualan dan pengurangan harga yang diberikan, 

karena CV. Medilabs tidak pernah membuat catatan mengenai piutang 

tak tertagih, sehingga nilai realisasi bersih tersebut tidak dapat 

ditentukan, dengan alasan jika melakukan penyerahan barang kepada 

pemerintah kecil kemungkinan terjadinya piutang tak tertagih karena 

pembayarannya sudah pasti melalui anggaran yang telah ditetapkan 

oleh bendahara belanja pemerintah, padahal jika melakukan transaksi 

dengan perusahaan swasta belum tentu perusahaan tersebut dapat 

melunasi piutangnya karena tidak menutup kemungkinan perusahaan 

mengalami kebangkrutan. 

 Pada saat pelaporan, piutang dalam neraca CV. Medilabs seharusnya 

berada dalam posisi setelah akun bank (cash in bank) karena 

berdasarkan pengertian aktiva lancar menyebutkan bahwa kas dan 

aktiva lainnya yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, 

dijual , atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam satu siklus 

operasi, tergantung mana yang paling lama. Sehingga dalam 

penyusunan aktiva lancar CV. Medilabs masih kurang tepat 

seharusnya dilihat berdasarkan lama manfaat masing-masing aktiva 

lancar. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisa yang dibuat penulis mengenai pengakuan, 

pencatatan, dan pelaporan, penulis menemukan ketidaksesuaian  yang timbul, oleh 

karena itu penulis menyampaikan beberapa saran untuk CV. Medilabs sebagai 

bahan masukan sebagai berikut : 
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1. Memperbaiki Komponen Laporan Keuangan agar sesuai dengan Standar 

Akuntansi yang berlaku umum, contohnya : seharusnya posisi akun 

Piutang berada setelah akun Bank (Cash in Bank), karena posisi aktiva 

lancar harus disajikan berdasarkan lama manfaat masing-masing aktiva 

lancar. 

2. Melengkapi pos piutang dengan menambahkan akun penyisihan piutang 

tak tertagih, karena seharusnya piutang jangka pendek dinilai dan 

dilaporkan pada nilai realisaasi bersih (net realizable value) yang salah 

satunya dapat ditentukan dengan estimasi piutang tak tertagih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


