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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Perusahaan jasa keamanan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan 

pesat. Perkembangan jasa keamanan tidak lepas dari banyaknya perusahaan yang 

menggunakan jasa keamanan sebagai pendamping keselamatan mereka. Salah 

satu perusahaan yang menawarkan jasa keamanan adalah PT. Gandewa 

Pringgondani Sakti. Materi yang diteliti adalah siklus pencatatan piutang usaha 

pada PT. Gandewa Pringgondani Sakti. Berdasarkan pengamatan yang telah 

dilakukan pada PT. Gandewa Pringgondani Sakti dapat diambil kesimpulan 

bahwa siklus ini dimulai dari pencetakan invoice yang dilakukan bagian 

accounting perusahaan, yang selanjutnya akan diverifikasi dan diserahkan kepada 

pengguna jasa untuk menagih piutang yang harus mereka bayarkan. Setelah itu 

bagian accounting akan menjurnal setelah invoice dibuat. Setelah menjurnal 

barulah perusahaan merekapnya kedalam buku pembantu piutang. Selanjutnya 

piutang usaha para pengguna jasa di entrikan kedalam neraca lajur setelah 

dikurangi dengan mutasi transaksi pembayaran tagihan, yang nantinya hasil dari 

saldo akhir tersebut akan di sajikan kedalam neraca bulanan perusahaan. Siklus ini 

berlangsung setiap bulan. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut ini terdapat beberapa 

saran yang diharapkan dapat dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian 

yang lebih baik di masa mendatang : 

1. Perusahaan dapat memberlakukan perhitungan umur piutang, supaya pada 

saat terjadinya keterlambatan pembayaran piutang usaha perusahaan dapat 

membuat taksiran jumlah piutang yang tidak akan dapat ditagih dalam 

periode tersebut. 

2. Perusahaan bisa menerapkan pemberian denda berupa bunga, apabila para 

pengguna jasa membayar pelunasan piutang melebihi batas ketentuan 

pembayaran piutang usaha. 
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