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BAB IV 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

maka pada bab terakhir dalam penulisan laporan ini, penulis dapat mengambil 

beberapa kesimpulan dan saran dalam uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, 

maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan saran mengenai 

Akuntansi Piutang pada PT. Sejahtera Buana Trada (Suzuki-Pekanbaru) yaitu 

sebagai berikut: 

4.1. Kesimpulan 

1. Jenis piutang yang ada pada PT. Sejahtera Buana Trada (Suzuki-

Pekanbaru) hanya ada dua jenis piuang, yaitu piutang usaha dan piutang 

dagang lainnya yang berupa penjualan produk secara debit dan kredit. 

2. Dalam hal pengakuan piutang, PT. Sejahtera Buana Trada (Suzuki-

Pekanbaru) mengakui piutang pada saat faktur (invoice) telah terbit, yang 

ditandai dengan telah dikirimnya barang yang dijual kepada pembeli. 

3. Dalam hal pencatatan piutang PT. Sejahtera Buana Trada (Suzuki-

Pekanbaru) sudah melakukannya dengan benar, yaitu mencatat piutang 

apabila barang sudah sampai kepada konsumen dan sudah sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan. 

3. Dalam hal ini penilaian dan pelaporan piutang, PT. Sejahtera Buana 

Trada (Suzuki-Pekanbaru) menilai dan melaporkan piutang sebesar 
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jumlah brutonya yaitu sebesar yang tercantum dalam faktur (invoice) 

tanpa membuat penyisihan untuk piutang ragu-ragu atau piutang tak 

tertagih. Dengan kata lain perusahaan ini menggunakan metode 

penghapusan langsung untuk piutang tak tertagihnya, dimana piutang 

baru akan benar-benar diakui sebagai piutang tak tertagih apabila piutang 

sama sekali tidak dapat ditagih. 

4. PT. Sejahtera Buana Trada (Suzuki-Pekanbaru) dalam melaksanakan 

akuntansi piutang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan. Karena belum terdapatnya penyisihan piutang tak tertagih. 

Maka laporan keuangan pada PT. Sejahtera Buana Trada (Suzuki-

Pekanbaru) belum menunjukkan nilai bersih piutang usahanya. 

4.2. Saran 

Dari kesimpulan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat 

memberikan beberapa saran dan harapan yang mudah-mudahan dapat 

dimanfaatkan dan menjadi bahan pertimbangan PT. Sejahtera Buana Trada 

(Suzuki-Pekanbaru) untuk perbaikan dalam hal Analisis Sistem Akuntansi 

Piutang. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya piutang dineraca dinilai sebesar jumlah yang diharapkan dapat 

ditagih dan piutang yang disajikan sebesar brutonya hendaknya diikuti 

dengan penyisihan piutang ragu-ragu. 

2. Sebaiknya pihak PT. Sejahtera Buana Trada (Suzuki-Pekanbaru) perlu 

membuat perkiraan penyisihan piutang tidak tertagih karena sekecil 
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apapun resiko akibat pemberian piutang ini harus diperhitungkan, guna 

dapat dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota mengenai 

operasional PT. Sejahtera Buana Trada (Suzuki-Pekanbaru), terutama 

dalam hal pertanggung jawaban terhadap piuang dagang yang perusahaan 

miliki, dan pencatatan pun sesuai dengan Standar Akuntans Keuangan 

yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. 

3. Bagian marketing harusnya membuat surat pernyataan pembayaran 

kepada semua konsumen agar tidak terjadi piutang tak tertagih dan 

seharusnya perusahaan memberi denda terhadap konsumen yang 

terlambat melakukan pembayaran. Dan membuat analisa umur piutang, 

agar piutang tidak melewati batas jatuh tempo. Agar kas perusahaan lebih 

efektif harus mempercepat penagihan piutang, peningkatan penjualan 

sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan yaitu 30 hari, maksimal 

45 hari.   


