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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

pengendalian internal atas piutang dalam upaya meningkatkan 

pengendalian internal atas piutang pada KOPWAN Annisa Sejahtera Desa 

Serut Kecamatan Boyolangu.. berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan pengendalian internal atas piutang pada KOPWAN Annisa 

Sejaahtera Desa Serut berdasaarkan 5 komponen pengendalian internal 

menurut COSO yang meliputi lingkungan pengedalian, penililaian 

resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan 

pemantauan penegndalian internal telah dilaksanakan baik. Masih 

terdapat indicator dari penilaian resiko yang belum diterapkan dan 

perlu diperbaiki seperti belum maksimalnya pengidentifikasian dan 

antisipasi dari pihak KOPWAN Annisa Sejahtera Desa Serut. 

2. Kendala yang dihadapi oleh KOPWAN Annisa Sejahtera Desa Serut 

dalam pelaksanaan pengendalian internal atas piutang. Faktor eksternal 

maupun internal pada KOPWAN Annisa Sejahtera. Hambatan 

eksternal yang terjadi pada KOPWAN Annisa Sejahtera adalah 

kepribadian anggota yang kurang baik. Anggota yang memiliki 

kepribadian kurang baik akan berdampak pada kegiatan piutang yang 
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dilakukan oleh anggota tersebut. Sedangkan kendala yang disebabkan 

oleh factor internal adalah kesalahan analisa seperti kesalahan 

penyarigan dalam memilih calon kreditur. 

3. Solusi yang diterpakan oleh KOPWAN Annisa Sejahtera Desa Serut 

Kecamatan Boyolangu dalam menghadapi kendala-kendala yang 

terjadi adalah mengadakan sosialisasi tentang system peminjaman 

yang ada pada KOPWAN Annisa Sejahtera. Hal tersebut merupakan 

salah satu upaya pencegahan yang dpat dilakuakan agar tidak ada 

permasalahan yang sama dilain waktu. Solusi berikutnya adalah 

membatasi pinjaman sebesar RP.500.000,- bagi anggota yang pernah 

mengalami masalah penunggakan angsuran sebanyak tiga kali.hal ini 

bertujuan untuk memberikan efek jera pada nasabah sehingga tidak 

akan mengulanginya lagi. 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga 

KOPWAN Annisa Sejahtera Desa Serut Kecamatan Boyolangu 

Kabupaten Tulungagung, sebaiknya memperbaiki komponen 

pengendalian internal yang belum terlaksana meminimalisir adanya 

resiko piutang macet untuk kelancaran dari lembaga. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untk 

kegiatan pembelajaran pada UIN Sayyid Ali Rahmatullaah 
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Tulungagung khususnya terkait mata kuliah akuntansi auditing. Selain 

itu dijadikan acuan dan referensi bagi Mahasiswa UIN Sayyid Ali 

Rahmatullah Tulungagung selanjutnya untuk penelian yang serupa. 

3. Bagi Peneliti Selnjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya, lebih teliti dalam memilih variable 

penelitian, observasi terlebih dahulu agar mengetahui situasi dan 

kondsi wilayah lokasi penelitian, wawancara pada petugas wilayah 

setempat akan membantu dalam menentukan variable penelitian. 

Menambah variable penelitian ntuk hasil penelitian yang lebih baik 

lagi. 

 

 

  


