
 
 

 

 
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penjualan 

kredit dan piutang tak tertagih terhadap laba perusahaan pada PT. Home Credit 

Region Bogor-Sukabumi, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh penjualan kredit terhadap laba perusahaan pada PT. 

Home Credit region Bogor-Sukabumi, hal ini terbukti dari hasil uji hipotesis 

yang menunjukan pengaruh bahwa penjualan kredit berpengaruh signifikan 

terhadap laba perusahaan PT. Home Credit region Bogor-Sukabumi. 

2. Terdapat pengaruh piutang tak tertagih terhadap laba perusahaan pada PT. 

Home Credit Region Bogor-Sukabumi, hal ini terbukti dari hasil uji 

hipotesis yang menunjukan bahwa piutang tak tertagih berpengaruh 

signifikan terhadap laba perusahaan PT. Home Credit region Bogor-

Sukabumi. 

3. Hasil pengujian koefisien determinasi berdasarkan table model summary 

diketahui bahwa kontribusi variabel bebas secara bersama-sama (penjualan 

kredit dan piutang tak tertagih) terhadap variabel terikat (Laba perusahaan) 

adalah sebesar 80,1% sedangkan sisanya sebesar 19,9% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 



 
 

 

 
 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dari penelitian diatas maka penulis mengajukan 

saran sebagai berikut: 

1. Tingkat penjualan kredit pada PT. Home Credit region Bogor-Sukabumi 

selama periode 2015-2017 dapat diakatakan baik namun alangkah lebih 

baiknya untuk pengembangan perusahaan senantiasa dapat meningkatkan 

efektivitas pengendalian piutang melalui seleksi yang baik dan ketat agar 

dapat menghilangkan resiko piutang tak tertagih. Sehingga laba yang 

diperoleh perusahaan tidak mengalami penurunan kembali, dan perusahaan 

bisa berkembang dan lebih dikenal masyarakat. 

2. Untuk mengindari terjadinya piutang tak tertagih sebaiknya perusahaan 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Seleksi dilakukan sebelum memberikan piutang dengan cara yang baik 

dan selektif, perusahaan mencari informasi yang lebih jelas terlebih 

dahulu tentang calon debitur yang akan diberi piutang. 

2. Perusahaan membatasi pemberian piutang kepada pelanggan baru, dan  

3. Menetapkan standar kredit. 

3. PT. Home Credit dapat meningkatkan dan mengembangkan pemasarannya 

dengan cara membuat iklan atau menyebar brosur agar pelanggan tertarik 

melakukan transaksi penjualan kredit di PT. Home Credit. Serta melakukan 

inovasi dengan menawarkan barang secara online dengan pembayaran 

menggunakan fasilitas dan kerjasama dengan perbankan. 

 


