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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan penulis kemukakan

sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan piutang pada Bank BPR Bara Ujungberung Bandung

dilakukan berdasarkan dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Koperasi BPR Bara dimulai dari

pemberian pinjaman, monitoring, pencatatan piutang, penyusunan piutang,

dan kelola resiko piutang tak tertagih serta penilaian penurunan nilai

piutang. Koperasi BPR Bara Ujungberung Bandung sangat memperhatikan

kebijakan kredit yang diberikan kepada nasabahnya yaitu masa kredit,

potongan harga, standar kredit, dan kebijakan penagihan.

2. Berdasarkan data yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa jumlah

piutang pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan

tahun 2013. Pinjaman yang diberikan pada tahun 2014 sejumlah Rp

6.005.496.433 sedangkan pada tahun 2013 sejumlah Rp 6.229.557.079.

Penyusunan piutang dilakukan oleh bagian administrasi kredit dan

dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

3. Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi BPR Bara

Ujungberung Bandung dilakukan dengan menggunakan metode

penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali

(reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Hal dilakukan

untuk mengurangi adanya risiko kredit bermasalah.

5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu

sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur pemberian kredit perlu diterapkan dengan konsisten,

sehingga setiap bagian yang terkait memiliki perhatian dan tanggung
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jawab pada tugasnya masing-masing. Sebab kesalahan yang dilakukan

pada satu bagian dapat mempengaruhi bagian lainnya.

2. Dalam upaya mengantisipasi penurunan jumlah piutang, maka Koperasi

BPR Bara Ujungberung Bandung perlu melakukan promosi yang lebih

menarik misalnya dengan berpromosi melalui media cetak, televisi, dan

media promosi lainnya, dengan tujuan untuk menarik masyarakat umum

dan lebih dikenal oleh masyarakat sebagai perusahaan yang bergerak

dibidang pemberian kredit khususnya di daerah Bandung sehingga dapat

meningkatkan jumlah piutang.

3. Perusahaan perlu melakukan pengawasan terhadap sistem akuntansi dan

sistem administrasi, karena hal ini dapat mendukung pengendalian yang

lebih efektif. Sebaiknya perusahaan membentuk tim khusus pengumpulan

piutang atau penagihan piutang untuk mempercepat proses pelunasan

piutang agar besarnya piutang tak tertagih mengalami penurunan sehingga

modal yang diinvestasikan dalam piutang tidak terlalu besar.


