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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis 

pada PT X, penulis menyimpulkan, bahwa system survey sangat bermanfaat dalam 

meminimalisasi piutang tak tertagih (bad debt). Hal ini dapat di lihat dari: 

1. System survey yang diterapkan sudah menunjang dan telah 

dilaksanakan dengan semestinya, hal ini dapat di lihat dari: 

a. Dilaksanakannya ketentuan survey 

PT X memiliki ketetapan yang harus dilakukan Credit 

Marketing Officer (CMO) dalam melakukan tugasnya 

mengenai subjek kredit, objek kredit, kelengkapan dokumen 

(perorangan karyawan, perorangan wiraswasta, dan 

perusahaan), survey yang dilakukan secara khusus sesuai 

dengan keadaan daerah, pemilihan konsumen terhadap 

beberapa pekerjaan calon debitur yang spesifik dan juga 

segment potensialnya, pemilihan supplier/dealer. 

b. Dilaksanakannya aktivitas survey 

PT X memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh 

Credit Marketing Officer (CMO) dalam menjalankan 

aktivitasnya dalam melakukan wawancara dan analisa 

kuantitatif terhadap perorangan maupun perusahaan. 

c. Adanya ketetapan kualitas Credit Marketing Officer (CMO) 

PT X memiliki ketetapan yang dapat memacu kinerja Credit 

Marketing Officer (CMO) agar melakukan tugasnya dengan 

baik dalam hal reward maupun penalty yang akan diberikan 

kepada CMO agar melakukan survey dengan baik dan tidak 

merugikan perusahaan. 
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d. Hasil Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan system 

survey sesuai dengan semestinya dengan hasil perhitungan 

dari kuesioner dengan angka 87,65%. 

2. Manfaat system survey dalam meminimalsasi piutang tak tertagih 

Hasil perbandingan piutang tak tertagih PT X antara target 

perusahaan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan menunjukkan 

angka yang cukup baik dalam meminimalisasi piutang tak tertagih 

(bad debt). 

 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa system survey sangat 

bermanfaat dalam meminimalisasi piutang tak tertagih (bad debt). 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan penulis 

mencoba memberikan saran, sebagai bahan masukan bagi PT X antara lain: 

1. PT X sudah cukup baik dalam memberikan tanggung jawab 

terhadap Credit Marketing Officer (CMO) selama 6 bulan pertama 

penagihan adalah tanggung jawabnya, dengan tujuan mengurangi 

risiko kerugian agar CMO tidak melakukan survey secara asal-

asalan dan menimbulan bad debt, untuk melaksanakan hal tersebut 

perlu di adakan hubungan yang sangat baik antara CMO dengan 

collector agar tidak ada permusuhan karena yang melakukan 

penagihan adalah collector, sehingga dapat terjadi hal negatif yang 

akan terjadi. Apabila terjadi ketidakharmonisan antara CMO dan 

collector dan melakukan penagihan tidak dengan semestinya pada 

6 bulan pertama maka akan menjadi kerugian bagi CMO, 

diharapkan adanya tambahan peraturan yang bisa menguntungkan 

keduanya dan terjalinnya hubungan yang baik. 
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2. PT X sudah mencapai persentase target yang ditetapkan dengan 

baik, tetapi angka 5,5% yang dicapai masih merupakan data yang 

dipengaruhi oleh pihak-pihak lain selain pihak Credit Marketing 

Officer (CMO), yaitu pihak collector diantaranya,dikarenakan 

keterbatasan data yang diperoleh, maka dari itu skripsi yang ditulis 

oleh penulis masih memiliki kekurangan dalam hal kepastian 

menetapkan seberapa besar manfaat system survey dalam 

meminimalisasi piutang tak tertagih (bad debt). Adapun langkah 

yang mungkin dapat dilakukan dalam memastikan seberapa besar 

manfaat tersebut penulis berikut yang akan memakai judul ini 

diharapkan memperoleh data bad customer info dan mengetahui 

bad debt kurang dari 6 bulan (tanggung jawab CMO) dan bad debt 

lebih dari 6 bulan (tanggung jawab collector), setelah data 

diperoleh penulis harus membandingkan atau mempresentasekan 

antara manfaat CMO dan collector dari 5,5% tersebut. 

Contoh: diperoleh 100 data calon debitur yang termasuk bad 

customer info, 75% diantaranya bad debt lebih dari 6 bulan 

(tanggung jawab collector) dan sisanya bad debt kurang dari 6 

bulan, maka dapat disimpulkan bahwa 75% dipengaruhi oleh CMO 

dan 25%-nya dipengaruhi oleh collector. Sehingga harus terjadi 

koordinasi yang sangat baik antara CMO dan collector juga pihak 

lain yang terkait. 

 

 


