
51 
 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang 

yang telah disajikan pada bab 4, maka dapat disimpulkan bahwa 

sebenarnya analisis pengelolaan piutang dagang pada PT. RZO sudah 

cukup baik. Namun timbul beberapa kelemahan yang dapat menjadi 

pertimbangan pihak perusahaan untuk ditelaah lebih lanjut. Beberapa 

point yang ditemukan antara lain: 

a. Sejak perusahaan berdiri hingga kini untuk kebijakan 

akuntansinya perusahaan belum mencadangkan piutang tak 

tertagih.   

b. Perusahaan belum menerapkan kebijakan termin penjualan 

yang pasti kepada setiap pelanggannya.  

c. Pemantauan untuk salesman dalam proses penagihan tidak 

diketahui jelas oleh bagian mana sehingga hal tersebut 

memungkinkan dapat terjadinya kecurangan lapping. 

d. Kebijakan mengenai pemberian kredit kepada pembeli 

masih belum mempunyai ketetapan yang pasti (masih 

terdapat campur tangan pemilik). 

e. Pengelolaan terhadap nilai piutang sudah cukup baik. 

f. Dokumen-dokumen terkait sudah cukup memadai. 
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5.3 Saran  

Berdasarkan praktek kerja lapangan (PKL) atau magang yang 

telah dilakukan maka terdapat saran ditujukan untuk magang 

selanjutnya adalah penulis harus lebih berani untuk menanyakan 

informasi terkait perusahaan sebagai objek penelitian kepada pihak 

perusahaan supaya dapat lebih memahami dan dapat menemukan 

celah atau kelemahan.  Sedangkan saran bagi perusahaan yaitu: 

a. Membuat suatu kebijakan yang pasti terhadap penjualan kredit. 

b. Mempertahankan kontrol atas penagihan piutang dagang 

dengan memfokuskan kepada pembayaran yang lewat jatuh 

tempo. 

c. Membuat pengendalian yang berhubungan dengan fungsi 

pengesahan kredit atas kredibilitas pelanggan. 

d. Memperkirakan jumlah piutang tak tertagih sebagai suatu 

tindakan untuk melaporkan pada nilai bersih yang dapat 

direalisasikan dari total nilai piutang bersih. 

e. Pada informasi yang diberikan pada seharusnya mencantumkan 

termin yang diberikan kepada setiap pembeli. 

f. Meningkatkan penagihan dari pelanggan untuk 

memaksimalkan aliran kas dengan mengawasi secara ketat pada 

bagian penagihan terhadap pelanggan. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian  

Pada Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang ini memiliki 

keterbatasan yaitu pada ruang lingkup praktek kerja lapangan (PKL) 

hanya pada proses penyusunan laporan keuangan sehingga hasil 

analisis perputaran piutang dagang hanya dapat dipahami dari softcopy 

PT. RZO dan worksheet untuk menyusun neraca sehingga tidak dapat 

diperoleh hasil analisis yang akurat. Selain itu kurangnya waktu untuk 

memahami perusahaan PT. RZO dikarenakan praktek kerja lapangan 

yang berada pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki 

banyak klien. Informasi yang didapat melalui proses wawancara 

dengan perantara supervisor. Kurangnya informasi alur atau flowchart 

mengenai transaksi penjualan, pembelian, bank dan retur yang 

diberikan oleh PT. RZO sehingga menghambat analisis yang akurat. 

Analisis ini hanya sebatas memberikan saran atau masukan kepada 

perusahaan PT. RZO. 
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