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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis mengenai piutang macet pada PT. Cahaya Agung 

Cemerlang, Semarang, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Piutang macet pada PT. Cahaya Agung Cemerlang, Semarang saat ini 

terjadi karena belum adanya SOP yang secara tertulis mengatur mengenai 

proses penagihan yang dilakukan oleh salesman maupun supervisor, 

membuat salesman hanya berfokus pada penjualan dan menutup target 

saja. Permasalahan lainnya adalah belum ada pengaturan standar vendor 

yang dapat diterima untuk melakukan penjualan es krim, karena belum ada 

persyaratan spesifik hingga pengecekan kemampuan pembayaran vendor. 

Kondisi ini menyebabkan adanya ketimpangan antara penjualan dengan 

uang yang benar-benar masuk ke perusahaan. Selain itu, pemilihan vendor 

yang dilayani oleh PT. Cahaya Agung Cemerlang juga belum diseleksi 

dengan baik. Hal ini berdampak pada kegagalan bayar dari vendor dan 

juga adanya retur yang dilakukan di luar waktu toleransi retur.  

Banyak permasalahan eksternal yang berasal dari vendor adalah PT. Cahaya 

Agung Cemerlang hanya dapat melakukan penagihan secara paksa kepada 

vendor pasar tradisional yang berskala menengah dan kecil. Namun ketika 

berhadapan dengan vendor lainnya seperti minimarket moden, 

supermarket dan hypermarket yang merupakan perusahaan besar, sebagian 



 
 

 
 

berskala nasional dan memiliki hubungan langsung dengan PT. Unilever 

sebagai principal, maka PT. Cahaya Agung Cemerlang tidak dapat 

melakukan penagihan paksa dan hanya dapat bernegosiasi dengan vendor-

vendor tersebut. 

2. Langkah untuk mengurangi piutang macet adalah dengan menyelamatkan 

sebagian dari piutang dan juga mencegah agar tidak terjadi piutang macet. 

Langkah penyelamatan piutang macet dilakukan dengan inventaris piutang 

macet, komunikasi dengan vendor, penagihan untuk vendor yang tidak 

membayar, dan pemberian diskon khusus bagi vendor yang membayar 

tunai. Sedangkan langkah pencegahan piutang macet adalah memperbaiki 

SOP Penjualan dan penagihan serta SOP kriteria survey awal untuk vendor 

dan meningkatkan pengawasan piutang oleh supervisor. 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan, maka direkomendasikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan untuk 

meminimalkan dan mencegah kebangkrutan sebagai berikut : 

1. PT. Cahaya Agung Cemerlang sebaiknya dapat memperbaiki SOP nya dan 

dibentuk tertulis, agar karyawan memiliki pedoman dalam menjalankan 

pekerjaan dan sesuai dengan job descriptionnya. SOP yang seharusnya 

dibuat adalah SOP penjualan, penagihan piutang dan juga SOP untuk 

kriteria awal vendor yang diperlukan untuk perusahaan. Kriteria utama 

untuk vendor adalah bagian penjualan akan mengisi data-data customer ke 



 
 

 
 

data base yang minimal berisi : Nama perusahaan, Alamat perusahaan, 

NPWP, Nomer telepon, No faximile atau email, contak person, Alamat 

penagihan dan alamat Gudang, batas kredit dan lainnya sehingga vendor 

benar-benar dapat melakukan pembayaran kepada PT. Cahaya Agung 

Cemerlang. 

2. Direksi PT. Cahaya Agung Cemerlang juga sebaiknya memperkuat control 

serta pengawasannya bagi karyawan, sehingga kebocoran-kebocoran dan 

kesalahan data dapat diketahui secara cepat. Betapapun lancarnya jalannya 

operasional tetapi tidak didukung oleh administrasi yang baik, maka atasan 

tidak bisa membaca, menganalisa, dan mengambil langkah-langkah untuk 

keputusan yang tepat, itulah pentingnya dibuat laporan secara tertulis, 

terperinci, tepat waktu dan akurat. Manajemen juga sebaiknya 

mempertimbangkan untuk dapat mengadakan sistem integrasi secara 

online dalam bentuk sistem informasi akuntansi sehingga mampu 

mengawasi beberapa cabang sekaligus dalam suatu waktu dan pengawasan 

dapat maksimal. 

3. Bagi perusahaan hendaknya penyebutan untuk akun piutang lebih 

diperbaiki agar sesuai dengan prinsip akuntansi. Penyebutan piutang macet 

sebaiknya disebut piutang belum tertagih sehingga istilah tersebut tidak 

disalah artikan sebagai piutang tak tertagih. 

  


