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BAB IV 

KESIMPULAN 

Berdasarkan paparan dan analisa yang telah penulis uraikan pada bab-bab 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran secara umum yaitu: 

4.1  Kesimpulan 

1. Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Bulan Purnama melaksanakan 

akuntansi piutangnya belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan, karena belum mencatat penyisihan piutang tak tertagih, maka 

laporan keuangan UEK belum menunjukkan nilaibersih piutang usahanya. 

2. Piutang usaha yang disajikan sebesar nilai kotornya akan berpengaruh 

terhadap laba pada tahun yang disajikan terlalu besar. Piutang yang 

dilaporkan dalam neraca pada akhir periode harus dinilai dan dilaporkan 

pada nilai bersih yang diperkirakan akan diterima dalam bentuk kas. 

3. Prosedur pemberian kredit UEK-SP Bulan Purnama melalui beberapa tahap 

yaitu pengajuan proposal, pemeriksaan kelayakan berkas kredit, 

wawancara, survey lapangan, keputusan kredit, penandatanganan akad 

kredit, realisasi kredit dan pemantauan dimana pada masing-masing tahap 

tersebut yang dilakukan. 

4. Sistem pengendalian intern pada UEK-SP Bulan Purnama pemisahan tugas 

dan tanggung jawab masih terdapat adanya tugas rangkap, sudah ada sistem 

otorisasi sudah berjalan dengan baik, prosedur dan pencatatan dan dokumen 

belum memadai praktek yang sehat belum berjalan dengan baik. 
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4.2  Saran 

Dari kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat 

memberikan beberapa saran untuk memperbaiki pencatatan dalam sistem 

akuntansi piutang pada UEK-SP Bulan Purnama dan berharap dapat bermanfaat 

dan menjadi bahan pertimbangan pihak UEK-SP Bulan Purnama. Adapun saran-

saran tersebut adalah:  

1. UEK-SP perlu mencatat penyisihan piutang tak tertagih setelah melakukan 

penaksiran terhadap besarnya jumlah piutang tak tertagih dan melaporkan di 

neraca penyisihan piutang tak tertagih tersebut, sehingga jumlah piutang yang 

terdapat dineraca menunjukkan nilai realisasi bersihnya, yaitu jumlah yang 

dapat diterima dimasa yang akan datang. 

2. UEK-SP Bulan Purnama lebih lengkap dan teliti dalam mengumpulkan data 

pada nasabah agar memperoleh informasi lebih banyak mengenai calon 

nasabah dan usahanya. 

3. Pengendalian intern pada UEK-SP Bulan Purnama diterapkan lebih baik 

dengan membagi tugas dan wewenang secara jelas dan masing-masing 

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

 


