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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan  

5.1.1. Kebijakan Pengendalian Internal di CV. Indah Offset Magelang 

Sistem pengendalian internal secara tertulis belum ada di CV. Indah Offset. 

Namun perusahaan menetapkan kebijakan internal perusahaannya 

berdasarkan aturan yang tidak tertulis yang terbagi dalam dua bagian, yaitu 

kebijakan pengendalian secara umum yang ditetapkan oleh perusahaan 

untuk mengendalikan pembayaran kredit yang dilakukan konsumen di CV. 

Indah Offset. Pengendalian secara umum menekankan kepada konsumen 

untuk melakukan pembayaran dengan DP setengah dari jumlah nominal 

pembelian, dan menetapkan batas waktu atau jatuh tempo untuk 

pembayaran kredit selama satu bulan, serta menilai konsumen yang 

melakukan transaksi pembayaran secara kredit dan membagi dalam kategori 

konsumen. Bagian yang kedua yaitu kebijakan pengendalian internal secara 

khusus, yaitu untuk mengantisipasi kredit jatuh tempo di CV. Indah Offset. 

Pengendalian tersebut mengatur tentang melakukan penagihan secara 

intensif pada konsumen yang melakukan kredit jatuh tempo, dan tidak 

melayani orderan konsumen selama nota belum dilunasi. 
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5.1.2. Karakteristik Konsumen Bisnis yang Melakukan Kredit Jatuh Tempo 

Karakteristik konsumen yang melakukan pembayaran kredit di CV. Indah 

Offset adalah konsumen tetap atau konsumen langganan pada CV. Indah 

Offset, yaitu konsumen yang memiliki bisnis industri, telah melakukan 

transaksi pembayaran kredit dengan CV. Indah Offset lebih dari satu tahun, 

melakukan orderan dalam satu bulan lebih dari 10 kali dengan sistem 

pembayaran tidak menggunakan DP namun menggunakan batas jatuh 

tempo pembayaran selama satu bulan. Konsumen bisnis masing-masing 

telah melakukan orderan selama minimal 3 tahun dengan CV. Indah Offset. 

Oleh karena itu, mereka mengatakan telah memiliki hubungan yang baik 

dengan pemilik perusahaan CV. Indah Offset, serta pemilik perusahaan CV. 

Indah Offset juga mengatakan hal seperti demikian. Rata-rata konsumen 

memiliki persentase kredit jatuh tempo yang belum dibayar sebesar > 55 % 

dari total piutang kredit yang belum dibayar oleh masing-masing konsumen. 

5.1.3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Jatuh Tempo 

Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit jatuh tempo adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor internal, yakni perusahaan CV. Indah Offset memberikan 

toleransi untuk mengundur batas tempo pembayaran kredit yang 

melebihi batas tempo waktu yang ditetapkan, dan ada beberapa 

konsumen bisnis yang diperbolehkan melakukan order selama nota 

mereka belum lunas, yakni Albasia Tmg, Aneka, New Armada (NA), 

Asli, Johar, dan Lidah Buaya (LB). 
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2. Faktor eksternal, yaitu proses penerimaan dana untuk pembayaran 

kredit pada konsumen bisnis terlambat dan mereka mendapat bayaran 

setelah proyek selesai (konsumen Albasia Tmg, Johar, dan NA), serta 

karena masalah keuangan konsumen yang kurang baik, seperti pada 

konsumen Aneka dan Asli. 

5.2.Saran  

Dari analisis penelitian ini, maka disarankan untuk:  

 Perusahaan CV. Indah Offset diharapkan membatasi kuantitas produksi atau 

melakukan produksi secara bertahap terhadap orderan konsumen bisnis 

dengan pembayaran kredit tanpa DP. Tujuannya adalah mengurangi beban 

biaya operasional perusahaan. Sebaliknya, perusahaan disarankan 

mengutamakan produksi bagi orderan konsumen yang telah telah membayar 

lunas.  

 Perusahaan CV. Indah Offset Magelang agar melakukan sosialisasi tentang 

Standar Operasional Prosedur (SOP) pembayaran secara kredit, bahwa 

konsumen tidak diberikan toleransi untuk melakukan pembayaran kredit 

jatuh tempo lebih dari 1 bulan dan dikenakan denda sebesar 20% dari nominal 

jumlah pembayaran angsuran, serta apabila konsumen melakukan kredit jatuh 

tempo selama 2 bulan, dan terdapat nota yang belum terlunasi, maka layanan 

untuk orderan konsumen selanjutnya dihentikan sementara, dan dilakukan 

penagihan secara berkala sampai dengan pembayaran angsuran kredit selesai. 

 Perusahaan CV. Indah Offset diharapkan melakukan audit dan membuat 

raport tentang ketaatan konsumen malakukan pembayaran angsuran kredit 



68 

 

selama 1 tahun transaksi order terakhir masing-masing konsumen. Apabila 

raport ketaatan pembayaran baik, maka konsumen dikategorikan dalam 

konsumen tetap atau konsumen lama atau langganan, dan diperbolehkan 

melakukan orderan tanpa DP setengah dari total harga orderan, tapi 

konsumen tetap diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran kredit 

tepat waktu.  

 Perusahaan CV. Indah Offset memotivasi bagian marketing untuk berkerja 

sama dengan baik melakukan penegakkan terhadap SOP perusahaan 

mengenai pembayaran secara kredit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


