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BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka

pada bab yang terakhir dalam penulisan laporan ini, penulisan mengemukakan

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

maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan saran dari penulis adalah

sebagai berikut :

I. Kesimpulan

1. Jenis piutang Koperasi Unit Desa Kampar Kabupaten Kampar terdiri dari

Piutang Simpan Pinjam, Piutang Pupuk, piutang waserda, dan Piutang

Lain – Lain.

2. Dalam hal pengakuan piutang Koperasi Unit Desa Kampar sudah

melakukan dengan benar yaitu untuk piutang dari pemberian pinjaman

diakui saat terjadi transaksi pemberian pinjaman begitu juga bagi piutang

dari penjualan diakui pada saat terjadi transaksi penjualan.

3. Dalam hal pencatatan Piutang Simpan Pinjam, pihak Koperasi tidak

memisahkan pencatatan pendapatan bunga dengan angsuran piutang,

dalam hal ini pihak koperasi belum melaksanakan akuntansi piutangnya

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

4. Dalam hal pengembalian piutang, pihak koperasi langsung maemotong

angsuran pinjamannya dari hasil sawit yang bersangkutan secara langsung.
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5. Koperasi Unit Desa Kampar khususnya pada Unit Simpan Pinjam dalam

melaksanakan Akuntansi Piutangnya belum sepenuhnya sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan. Karena belum terdapatnya penyisihan

piutang Tak Tertagih. Maka Laporan Keuangan  Koperasi Unit Desa

Kampar Kabupaten Kampar belum menunjukkan nilai bersih piutang

Usahanya.

2. Saran

Dari kesimpulan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat

memberikan beberapa saran dan harapan yang dapat dimamfaat dan meenjadi

bahan pertimbangan pihak Koperasi untuk perbaikkan dalam hal Perlakuan

Akuntansi Piutang. Adapun saran tersebt adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Koperasi Unit Desa Kampar Kabupaten Kampar

perlu membuat perkiraan penyisihan piutang tidak tertagih karena

sekecil apapun resiko akibat pemberian piutang ini harus

diperhitungkan, guna dapat dipertanggung jawabkan kepada rapat

anggota mengenai Operasional Koperasi Unit Desa Kampar, terutama

dalam hal pertanggung jawaban terhadap piutang usahayang Koperasi

miliki, dan pencatatanpun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

2. Dalam hal Pendapatan Bunga dengan pembayaran angsuran piutang

harus dipisahkan, supaya mempermudah dalam perhitungan Sisa Hasil

Usaha, dalam hal ini pun pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan yang telah ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia.


