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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. 

 

6.1  Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam analisa penyebab risiko piutang 

macet PT Petrokimia Kayaku, maka dapat diambil beberapa kesimpulan : 

1.  Identifikasi penyebab risiko piutang macet yang terjadi dan timbul 

penyebabnya adalah  :  

a.  Titik – titik yang berisiko pada piutang macet (melebihi jatuh tempo PT. 

Petrokimia Kayaku adalah Internal Perusahaan, Business Partner, dan 

Lingkungan Eksternal.  

b.  Penyebab  risiko yang teridentifikasi adalah Kualitas dan kuantitas SDM 

yang lemah, Teknologi dan Informasi (TI) yang lemah, Kebijakan 

perusahaan yang berubah – ubah, Distributor nakal, Distributor 

Bangkrut, Kebijakan pemerintah terhadap pengunaan pestisida, 

Persaingan dalam industri pestisida, dan  Bencana Alam. 

c.  Penyebab Risiko Piutang Macet terbesar adalah Kualitas dan kuantitas 

SDM yang lemah, Distributor nakal dan Distributor Bangkrut. 

2 Penyebab Risiko Piutang Macet yang perlu diestimasi penyebab 

kemunculannya dan memperioritaskan penyebab risiko tersebut adalah 

Kualitas dan kuantitas SDM yang lemah, Distributor nakal dan Distributor 

Bangkrut.  

3. Merencanakan langkah untuk mereduksi mengeleminasi penyebab risiko : 

-  Identifikasi  dan perumusan masalah. 

-  Pengumpulan Data :  

>  Wawancara dengan pihak terkait. 

>  Idetifikasi risiko & dampak yang ditimbulkan. 

>   Pengumpulan data historis. 
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-  Pengolahan Data :  

>  Analisa Risiko : Meninjau sebab & akibat risiko dan dampak risiko 

yang dapat terjadi. 

>  Brain stroming dengan tim untuk standarisasi nilai impact, likehood, 

detection. 

>  Risk failure Mode and Effect Analysis (RFMEA). 

>  Menentukan Risk Priority Number (RPN). 

>  Pembuatan klasifikasi unit penelitian risiko. 

>  Mencari Risk Factor dengan mengunakan Root Cause Analysis. 

-  Analisa Finansial : 

>  Kombinasi dampak risiko. 

>  Perhitungan kerugian penyebab piutang perusahaan. 

-  Mitigasi / interpretasi penyebab risiko 

 

6.2  Saran 

Saran yang bisa diberikan penulis untuk memberikan kemajuan bagi pihak 

perusahaan maupunpenelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Perlu lebih ditingkatkan lagi untuk penagihan piutang macet, dan perlu 

dibentuk tim untuk melakukan pencatatan data sebagai data histories piutang 

macet perusahaan dan melakukan management risiko, sehingga kelak di 

masa mendatang bisa melakukan identifikasi, perhitungan, analisa risiko dan 

penagulangan risiko piutang macet sendiri, demi meminimalisir piutang 

macet yang ada di PT Petrokimia Kayaku 

2. Kepada perusahaan agar lebih terbuka lagi kepada mahasiswa yang ingin 

meneliti permasalahan yang ada di perusahaan 

 


