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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh 

peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut : 

KSPT Purnama Artha Mandiri  memiliki permasalahan pada piutang usaha 

atau adanya penunggakan piutang. Hal ini terjadi karena : 

1.  Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan bagian marketing yang 

menggunakan data debitur palsu atau merekayasa data.  

2. Ada dua jabatan yang dirangkap oleh satu karyawan, yaitu karyawan 

bagian marketing yang tugasnya mencari debitur, teapi juga merangkap 

bagian penagihan angsuran debitur. 

3. Bukti transaksi yang digunakan oleh KSPT Purnama Arta Mandiri masih 

belum akurat, karena slip yang digunakan untuk pencairan kredit dan 

penagihan atau pembayaran angsuran hanya terdapat satu slip/ bukti 

transaksi. Maka dari itu piutang tak tertagih KSPT Purnama Artha Mandiri 

ini setiap tahun meningkat. Piutang yang tidak tertagih dari tahun 2012 

sampai tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup besar 

4. Anggunan atau jaminan yang digunakan untuk peminjaman dana masih 

sangat rendah. Hanya dengan menggunakan jaminan akta kelahiran, akta 

nikah, calon debitur sudah bisa melakukan peminjaman dana. 

5. Persyaratan peminjaman dana yang sangat mudah yaitu hanya dengan 

menggunakan foto copy KTP atas nama peminjam. 
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B. Saran 

  Sesuai dengan  kesimpulan penelitian di atas, adapun saran yang dapat 

penulis berikan kiranya dapat membantu KSPT Purnama Artha Mandiri 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pihak KSPT Purnama Artha Mandiri lebih teliti dalam 

pengelolaan pemberian kredit, lebih selektif lagi dalam memilih calon 

debitur, dan melakukan survey yang lebih detail, teliti, dan hati – hati 

dalam melihat situasi dan kondisi calon debitur. Dalam melakukan 

survey karyawan bagian marketing harus didampingi oleh pengawas 

kantor, agar tidak terjadi data yang palsu.     

2.  Sebaiknya pihak KSPT Purnama Artha Mandiri dalam menyusun 

struktur organisasi dan penempatan karyawan tidak ada yang 

merangkap jabatan, karena jika ada yang merangkap akan lebih mudah 

dalam melakukan kecurangan. Dan juga untuk memaksimalkan kinerja 

karyawan di  masing – masing bagian. Melakukan rotasi karyawan 

yang bertujuan agar segera mengetahui apabila terjadi kecurangan oleh 

salah satu karyawan.   

3. Sebaiknya KSPT Purnama Artha Mandiri menggunakan bukti 

transaksi yang lebih akurat lebih dari 1 bukti transaksi. Jadi harus ada 

bukti transaksi yang diberikan pihak kantor, sebagai bukti bahwa 

debitur mengangsur. 

 

 


