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Pada bDtJtan tenkhu I.n1 paoulla __ lIop""ken 

beboz'apa kee1apulan yang bel'baei1 cUambU dad. bab-bab 

... 1 ... ,. acta Hd11llt Hnn YaD9 II'UI19kln benanfaa_ 

be91 pel'UHhaan. 

1. lIt'n'M 
Bel:da8U'kan anlan dan anall .. yang teJ.ah 41-

kemuJcakan penulla eJalam bab-bab tez'd&hulu, penuUa alum 

meocoba lIl8nU'ik 1tee11lpu1en eebagel bedlmt I 

1. Darl pembabaNn 41 muJca te:rbuJttl bahwa deogan _ 

zubeh eyaZ'at lend1t &tZ'l 2"0 net 35 ...,acU 3"0 

net 35, ...... puueabaaft akan dapat menln9katJraa 

vol_ pen,alannya, tU eampln9 ita puuubeen , ... . 
&apat _pvo1ab Ileuntungan yang 1eblb baaaI.'. DeDgan 

d..t.klan ~l beJwa htpoteea kuja YBII9 penulta 

kemukakan 41 bab I ClWldahuluan) teZ'buktl blaaZ'. 

2. Ilalalll _,aJan" •• aktlritae ,*"alanoya, pUll_b ... 

"x" .. lain melakuraakan penjaalan secaZ'a tunal, jU9B 

melakUan pec,Ulllan aecan kndlt, 41 __ dalaa 

tDenjalankan pen,ualan kz'edltnya terHbat, pensahaaD 
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menetapkan syarat kredit 2/10 net 35 yang artinya 

pembeli yang membayar dalam waktu sepuluh hari se

telah dibukanya faktur penjualan akan mendapatkan 

potongan harga sebesar dua prosen dari harga pen-

jualan atau p~~bayaran dilakukan selambat-lambatnya 

tiga puluh lima hari darl tanggal faktur pen

jualannya •. 

3. 12sil penjualan kredit selama ini mengalami pe-

ningkatan namun peningkatan lni diikuti pula oleh 

peningkatan di dalam saldo piutangnya. Akibatnya 

saldo piutangpun bertambah besar dar1 tahun ke 

tahun. 

4. Meningkatnya saldo piutang itu umumnya disebabkan 

banyaknya pelanggan yang menunda-nunda waktu pem

bayaran hutangnya. Hal ini dapat dilihat pada per

hitungan tingkat perputaran piutang semakin keeil 

serta periode rata-rata pengumpulan piutang yang 

mana jika dibandingkan jangka waktu kredit yang , 
telah ditetapkan oleh perusahaan menunjukkan adanya 

gejala keterlambatan. 

5. Dengan mengubah syarat kredit menjad1 3/10 net 35, 

malta potongan tunai yang diberikan lebih besar dari

pada perusahaan pesaing, akibatnya penjualan tunai 

saja meningkat sehingga keuntungan perusahaan weng-
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alami peningkatan. 

6. Peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan 

lebih besar dibandingkan dengan kenaikan biaya 

variabel dan kenaikan b1aya potongan tunai sedangkan 

kerugian piutang tak tertag1h tetap karena t1dak ada 

peningkatan penjualan kredit. 

7. Tingkat. perputaran piutang meningkat dan peri ode 

rata-rata pengumpulan piutang turun sehingga ada 

penghematan biaya 1nvestasi dalam piutang. 

8. Dengan demikian perubahan syarat kredit 1ni akan me

n1ngkakan laba bersih operasi perusahaan dan kenaik

an profit margin on sales. 

2. Saran 

Bardasarkan kesimpulan tar.eDut di atas, penulis 

akan mancoba memberikan saran yang munqkin dapat ber

manfaat bagi Perusahaan "x" S1doarjo maupun semua pihak 

yang berkapentinqan. 

1. Sebaiknya peru.ahaan memakai syarat kredit 3/10 net 

35 karena laba bersih operasi dan profitab1l1tas 

lebih besar daripada menggunakan syarat kredit 2/10 

net 35, seh1ngga lebih menguntungkan perusahaan. 

2. Hendaknya keb1jaksanaan syarat kredit nantinya dl

cantumkan pada faktur penjualan perusahaan agar 
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langgaNUl dapat men,getahuinya untu dtpakal sebagal 

baban putlmba'ltJlln. 

3. Perusabaan ben(Jaknya mcamperbaUkan pula besamya po

tongan tunai yang dlber1kan oleh pesa1n9. Jad1 dalam 

hal 1n1 beaamya t1nqkat potongan tunal yanq dita

warkAn ha~lah leb1h besar atau paUng tldak . harus 

sama dengan bellUDya tingkat potoagen tunai yang d1-

berlkan oleh para pesa1n9 laionya. Hal inl dlma.kBud

kan agar pan laagganan tertarik untuk memanfaa~n 

potongan tunai :rang ditawarkan oleh perwsahaan. 

4. Di dalam JIlGD8I1tukan pe'lbaUyang aJum dilayani 
• 

dengan penjualan kredlt, perusahaan hendaknya rAen

cad. infoa:maai atau menqadak.an penyelJd1kan lebih 

lanjut tantang watak atau karakter pembell, jalannya 

operasl peruaabaan pembel1, keadaan toke calon lang

ganan dan sebagainya. Apabila memunqkinkan, terutama 

yang menyanglwt penjualan dalam jl-t ab yang beaar, 

yang beraangkutan. Dengan dem1kJ.an maka risiko atu 

tidak tertag1bnya atau tertundanya pembayaran pi

utanq dapat d1peZ'kec1l. 

5. tJntuk para l.aDg'9aDilD yang meNng tidalt mempunya1 

1tikad baik pada perusahaan den~n cara sering me

nanda-nunda pilmbayaraanya maka pexuaabaaD perlu 
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mengadakan pengawasan yang leblh ketat terhadap 

langganan lnl dan blla dlrasakan perlu perusahaan 

harus beranl mengambll tlndakan tegas·dengan meng-

akhlrl hu~gan terhadap langganan ini sehlngga per

usahaan terhlndar darl permalnan oleh langganan yang 

tidak berltikad balk. 

6. Melaksanakan slstem penaglhan yang lebih balk atau 

leb1h mencapal saSlU"an, supaya tldak ada langganan 

yang menunda pembayarannya melewati .jangka waktu 

yang telah dlse~kati. 






