
   

BAB IV 

PENUTUP 

 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Penerapan Akuntansi 

Piutang pada USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya kota Pekanbaru maka dapat 

diambil kesimpulan yang sesuai dengan keadaan lapangan . 

    Kesimpulan 

Berdasarkan Penerapan Akuntansi Piutang pada USP.Swamitra Fatma 

Pesona Adikarya kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa : 

 . Klasifikasi Piutang 

USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya kota Pekanbaru memiliki 

klasifikasi piutang yang terbagi atas piutang anggota dan non anggota, 

yang mana dana yang diberikan kepada anggota berasal dari dana PEMDA 

RIAU, sedangkan dana untuk non anggota berasal dari dana bukopin. 

 . Pengakuan dan Pencatatan Piutang 

Adapun pengakuan dan pencatatan yang dilakukan oleh 

USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya kota Pekanbaru pada saat 

penyerahan pinjaman kepada peminjam dan pada saat pembayaran 

angsuran oleh pihak peminjam. Adapun bentuk yang dilakukan 

USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya kota Pekanbaru pencatatan laporan 

piutang paling lama    bulan dan paling singkatnya    bulan. Adapun 

pencatatan laporan piutang pada swamitra dihitung setiap per    Desember 



    

dibantu dengan pencatatan ayat jurnal yang ada oleh pihak swamitra 

Fatma Pesona Adikarya kota Pekanbaru pada saat transaksi. 

 . Pengukuran Piutang 

Berdasarkan pengukuran piutang yang dilakukan USP.Swamitra 

Fatma Pesona Adikarya kota Pekanbaru menentukan berapa jumlah 

piutang yang dicatat sehingga jumlah yang dilaporkan adalah jumlah yang 

wajar. 

 . Penilaian Piutang  

USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya kota Pekanbaru melakukan 

metode penyisihan dan penghapusan, ketika nasabah menunggak angsuran 

selama   bulan maka pihak USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya kota 

Pekanbaru melakukan penyisihan pada laporan keuangan dan apabila 

nasabah masih menunggak selama   tahun berturut lamanya maka pihak 

USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya kota Pekanbaru melakukan 

penghapusan pada laporan keuangan tetapi agunan peminjam akan di 

lelang sesuai harga pasaran. 

 . Pelaporan Piutang pada Neraca 

Adapun pelaporan piutang di neraca yang dilakukan oleh 

USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya kota Pekanbaru itu mencatat 

pencadangan laporan keuangan, kegunaannya untuk sebagai bukti internal 

perusahaan ketika ada dari sebagian nasabah yang menunggak. Jadi ketika 

ada nasabah yang menunggak pihak USP.Swamitra Fatma Pesona 



    

Adikarya kota Pekanbaru melakukan penyisihan dan setelah   tahun 

lamanya tunggakan itu maka USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya kota 

Pekanbaru melakukan penghapusan dan tidak di tampilkan dilaporan 

keuangan USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya kota Pekanbaru tetapi 

akan masuk pada pencadangan laporan keuangan, karna di laporan 

keuangan hanya menampilkan nilai bersih. 

 

    Saran 

Penulis dapat memberikan saran dan berharap saran ini dapat 

bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak USP.Swamitra Fatma 

Pesona Adikarya kota Pekanbaru : 

Sebaiknya pihak USP.Swamitra Fatma Pesona Adikarya kota 

Pekanbaru lebih ketat lagi terhadap piutang tak tertagih, seharusnya jika 

nasabah menunggak angsuran pinjaman selama   bulan maka diberikan 

langsung surat peringatan dan setelah   bulan jiika tidak ada penyelesaian 

maka agunan yang diberikan nasabah akan dijual, jadi dana PK yang 

digunakan sementara tidak terlalu lama dipakai dan bisa cepat diganti setelah 

agunan nasabah yang diberikan kepada pihak USP.Swamitra Fatma Pesona 

Adikarya kota Pekanbaru terjual.  


