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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT Trengginas 

Jaya mengenai prosedur pencatatan piutang usaha maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Kegiatan pencatatan piutang usaha sangat menentukan 

keberlangsungan perusahaan, Dimana pada Bab IV telah dijelaskan 

tentang prosedur pencatatan piutang usaha pada PT.Trengginas 

Jaya sebagai berikut: 

a. Vendor meminta barang kepada pihak logistik perusahaan 

dengan menggunakan surat permintaan barang.  

b. Pihak logistik memberikan surat penawaran harga ke pihak 

vendor beserta berita acara negosiasi.  

c. Vendor menerima surat permintaan dari logistik. Dan 

mengkonfirmasi barang yang diminta kepada logistik.   

d. Logistik membuat surat perintah kerja untuk vendor dan 

logistik.  

e. Vendor menerima surat perintah kerja dari logistik. Dan bagian 

keuangan juga menerima surat perintah kerja dari logistik.  

f. Bagian keuangan membuat surat tagihan, kwitansi, dan faktur 

pajak beserta invoice untuk diserahkan kepada direktur.  
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g. Direktur menandatangani dan mencap semua surat-surat 

kemudian diserahkan lagi ke bagian keuangan untuk diarsipkan.  

h. Bagian keuangan lalu memberikan surat tagihan, kwitansi, 

faktur pajak yang sudah disetujui direktur kepada vendor. 

2. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan dalam 

prosedur pencatatan piutang usaha pada PT Trengginas Jaya antara 

lain:  

a. Adanya pembayaran yang macet dari mitra 

b. Keterlambatan dalam pembayaran karena adanya kesalahan 

penulisan tanggal serta kurangnya dokumen yang mendukung. 

3. Berdasarkan penelitian usaha-usaha dalam prosedur pencatatan 

piutang usaha pada PT Trengginas Jaya sebagai berikut : 

a. Dibutuhkan ketelitian dalam pencatatan yang dibuat oleh bagian 

keuangan  

b. Memperbaiki komunikasi antara mitra dengan perusahaan agar 

tidak ada kesalahan penulisan dalam dokumen sebelum 

dikirimkan kepada perusahaan. 

1.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan 

saran yang bersifat membangun sebagai berikut : 

1. Saran bagi akademis adalah lebih mempelajari ilmu mengenai 

prosedur pencatatan piutang dengan cara memperbanyak membaca 

buku dan referensi guna memperluas wawasan, pengetahuan, dan 

informasi tentang prosedur pencatatan piutang usaha. 
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2. Saran bagi praktis adalah Prosedur pencatatan piutang usaha sangat 

berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan, maka 

karyawan perlu lebih teliti dan mempelajari prosedur pencatatan 

piutang dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


