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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data analisis yang telah penulis kemukakan sebelumnya

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan piutang pada PT.Pegadaian (Persero) secara keseluruhan telah

baik, dimana perusahaan telah melakukan proses pengelolaan piutang

dimulai dari monitoring & control. Pencatatan piutang, penyusunan

piutang.

2. Pelaksanaan pencatatan dan penyusunan piutang pada PT.Pegadaian

(Persero)

a. Pada PT.Pegadaian proses pencatatan dimulai dari mengurutkan

jumlah pinjaman berdasarkan jenis pinjaman, tanggal pinjaman.

Kemudian nominal-nominal tersebut dimasukan kedalam sistem yang

digunakan pada perusahaan. Perusahaan ini tidak melakukan proses

pencatatan jurnal.

b. Prosedur penyusunan piutang pada perusahaan ini dilakukan untuk

memisahkan berbagai jenis pinjaman yang digolongkan atas dasar

jumlahnya untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya

uang yang dipinjam, jangka waktu pelunasan dan pembayaran bunga.

3. PT. Pegadaian (Persero) memiliki beberapa masalah yang menjadi

kendala dalam mengelola piutang usahanya. Masalah-masalah yang
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dihadapi diantaranya : risiko piutang tak tertagih yang cukup tinggi,

penerapan denda untuk piutang macet Risiko piutang tak tertagih yang

cukup tinggi, yang diakibatkan proses penagihan yang kurang baik.

Kebijakan perusahaan yang tidak direalisasi dengan benar, yaitu

mengenai denda dan bunga untuk piutang macet yang jarang dibayar oleh

nasabah. Kesalahan dalam memposting jumlah piutang baik manual

maupun dalam komputer yang menyebabkan kerugian pada perusahaan

dan nilai piutang tidak akurat. Dari semua masalah-masalah yang

dihadapi akan menjadi kendala bagi perusahaan dalam mengelola piutang

usaha sehingga lambat laun akan menyebabkan kerugian bagi

perusahaan.

4. Perusahaan menerapkan solusi untuk menyelesaikan setiap masalah yang

ada, agar perusahaan meminimalisir kerugian yang diperoleh. Setiap

masalah memiliki solusi yang berbeda-beda, dimana beberapa solusi

yang telah diterapkan telah dibahas di bab sebelumnya.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan diantaranya :

1. Untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, mungkin akan lebih baik

jika perusahaan dapat menjalankan prosedur pengelolaan piutang usaha

berdasarkan kebijakan yang seharusnya. Dimana langkah-langkah yang

dapat diterapkan adalah perusahaan yang dapat bersikap tegas terhadap
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nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran, sehingga risiko

piutang tak tertagih yang dimiliki perusahaan tidak tinggi.

2. Sistem pengelolaan piutang usaha yang digunakan perusahaan memang

sudah baik, tetapi akan lebih baik lagi jika perusahaan dapat melakukan

pencatatan (jurnal) dan menyesuaikan dengan standar akuntansi baru

sehingga pengelolaan piutang usaha dapat lebih baik lagi.


