
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Piutang PT Multindo Auto Finance Kantor Cabang Bandung mengalami 

penurunan untuk setiap semester pada tahun 2005, 2006, dan 2007, yaitu : 

a. Besarnya trend pada semester 1 tahun 2005 adalah 170.17 % yang 

dibandingkan dengan jumlah rata-rata piutang usaha per tahun. Pada 

semester 1 tahun 2005 piutang usaha mengalami kenaikan sebesar Rp 

14,555,238,000 atau sebesar 70.17 %. 

b. Besarnya trend pada semester 2 tahun 2005 adalah 99.20 % yang 

dibandingkan dengan jumlah rata-rata piutang usaha per tahun. Pada 

semester 2 tahun 2005 piutang usaha mengalami penurunan sebesar Rp 

164,596,000  atau sebesar sebesar 0.80  %. 

c. Besarnya trend pada semester 1 tahun 2006 adalah 86.93 % yang 

dibandingkan dengan jumlah rata-rata piutang usaha per tahun. Pada 

semester 1 tahun 2006 piutang usaha mengalami penurunan sebesar Rp 

2,710,327,000 atau sebesar 13,07 %. 

d. Besarnya trend pada semester 2 tahun 2006 adalah 14,07 % yang 

dibandingkan dengan jumlah rata-rata piutang usaha per tahun. Pada 

semester 2 tahun 2006 piutang usaha mengalami penurunan sebesar Rp 

6,148,988,000 atau sebesar 29.64  %. 

e. Besarnya trend pada semester 1 tahun 2007 adalah 14,67 % yang 

dibandingkan dengan jumlah rata-rata piutang usaha per tahun. Pada 

semester 1 tahun 2005 piutang usaha mengalami penurunan sebesar Rp 

5,531,327,000 atau sebesar 26.67 %. Piutang usaha pada semester ini 

mengalami kenaikan sebesar Rp 617,661,000 atau 2.97 % dibandingkan 

dengan semester 2 tahun 2006. 

 



Berdasarkan Analisis diatas dapat dilihat bahwa Piutang usaha pada PT 

Multindo Auto Finance Kantor Cabang Bandung pada Semester 2 pada tahun 

2005, semester 1 dan 2 tahun 2006, dan semester 1 tahun 2007 mengalami 

penurunan dibandingkan dengan jumlah rata-rata piutang usaha per tahun. Namun 

apabila diperhatikan lebih seksama pada semester 2 tahun 2007 mengalami 

kenaikan sebesar Rp 617,661,000 atau 2.97 % dibandingkan dengan semester 2 

tahun 2006. 

  

2. Dalam pengumpulan piutang PT Multindo Auto Finance Kantor Cabang 

Bandung sudah memiliki kebijakan yang baik yaitu dengan membagi tugas 

collector kedalam tiga kelompok yaitu collector bucket I, collector bucket II, 

dan collector bucket III serta dalam penagihan piutang yang jatuh tempo yang 

diklasifikasikan berdasarkan umur piutang. PT Multindo Auto Finance Kantor 

Cabang Bandung juga membuat surat peringatan secara berkala yang 

diberikan kepada nasabah yang disesuaikan dengan  umur piutang. piutang 

yang tidak dapat tertagih di atas 60 hari dilakukan tindakan penarikan yang 

dilengkapi dengan surat kuasa dan surat berita acara serah terima kendaraan 

sehingga prosedur atau tindakan yang dilakukan untuk tujuan penarikan 

kendaraan jaminan sudah didasarkan pada peraturan/hukum yang berlaku di 

Indonesia. Kemudian atas kendaran jaminan yang di tarik tersebut dilakukan 

proses pelelangan untuk melunasi piutang nasabah. Dalam hal ini PT 

Multindo Auto Finance Kantor Cabang Bandung memiliki kebijakan untuk 

menginformasikan hasil pelelangan kendaraan jaminan kepada pihak nasabah, 

sehingga apabila hasil pelelangan kendaraan jaminan tersebut lebih kecil dari 

jumlah  piutang maka nasabah berkewajiban untuk melunasi sisa hutangnya, 

tetapi sebaliknya jika hasil pelelangan kendaraan jaminan melebihi jumlah 

piutang maka nasabah berhak menerima sisa lebih hasil penjualan tersebut. 

 

 

 

 



5.2 Saran  

1. Piutang usaha PT Multindo Auto Finance Kantor Cabang Bandung dan Pusat 

terjadi karena adanya perjanjian kredit dengan nasabah sebagai perusahaan 

yang membiayai pelunasan pembelian kendaraan. Nasabah merupakan faktor 

yang paling penting dalam  menentukan jumlah piutang PT Multindo Auto 

Finance. Apabila PT Multindo Auto Finance memiliki jumlah nasabah yang 

banyak maka jumlah piutang menunjukan jumlah yang besar, namun 

sebaliknya apabila jumlah nasabahnya sedikit maka jumlah piutang PT 

Multindo Auto Finance menunjukan jumlah yang kecil. Berdasarkan 

kenyataan di atas maka penulis dapat berpendapat bahwa penurunan piutang 

PT Multindo Auto Finance disebabkan oleh penurunan jumlah nasabah. Untuk 

mengantisipasi penurunan jumlah nasabah dan piutang, penulis menyarankan 

kepada PT Multindo Auto Finance untuk melakukan kegiatan promosi yang 

lebih menarik misalnya dengan berpromosi melalui media seperti iklan di 

koran, majalah, radio, televisi, dan media promosi lainnya, dengan tujuan 

untuk menarik perhatian masyarakat umum dan lebih dikenal oleh masyarakat 

sebagai perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang pembiyaan kendaraan 

bermotor, khususnya di daerah Bandung sehingga dapat meningkatkan jumlah 

nasabah dan piutang. Kegiatan promosi ini juga dilakukan agar PT Multindo 

Auto Finance mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis 

khususnya di daerah Bandung. 

 

2. PT Multindo Auto Finance Kantor Cabang Bandung dan Pusat sebaiknya 

lebih terbuka mengenai keadaan keuangan perusahaan kepada masyarakat 

yang membutuhkan informasi akuntansi perusahaan. Seperti laporan keuangan 

baik berupa neraca, laporan laba-rugi, dan laporan lainya yang mungkin 

dibutuhkan masyarakat sebagai salah satu sumber informasi untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya. Sebagai contoh, penggunaan informasi akuntansi 

mengenai laporan keuangan bagi masyarakat yang dapat digunakan untuk 

mengetahui keadaan keuangan perusahaan apakah dalam keadaan baik atau 

kurang baik sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan apakah akan 



menjadi nasabah perusahaan atau tidak. Serta contoh lain yang dapat penulis 

berikan adalah informasi akuntansi khususnya laporan keuangan dapat di 

manfaatkan mahasiswa untuk melakukan penelitian dalam penyusunan 

laporan maupun tugas yang mendukung proses pembelajaran khususnya 

mengenai informasi akuntansi pada perusahaan pembiayaan.  

 

 

 

   

 

 

 


