
EVALUASI PENGELOLAAN PIUTANG UNTUK 
MENINGKATKANRENTABILITAS PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK 
INDONESIA“KPRI EKA KAPTI”KECAMATAN MAYANGAN KOTA 
PROBOLINGGO  

 

 

Oleh: Linda Permanasari ( 04620207 )  
Accounting 
Dibuat: 2009-05-29 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: Evaluasi, Pengelolaan, Meningkatkan Rentabilitas. 

ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada KPRI “EKA KAPTI” kota Probolinggo 

dengan judul Evaluasi Pengelolaan Piutang Untuk Meningkatkan Rentabilitas 

Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “KPRI EKA KAPTI” Kecamatan 

Mayangan Kota Probolinggo. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan piutang pada 

KPRI “EKA KAPTI” kota Probolinggo serta untuk mengetahui teknik-teknik yang 

diterapkan oleh KPRI “EKA KAPTI” kota Probolinggo dalam kebijakan penagihan 

piutangnya sehingga dapat meningkatkan rentabilitas. 

Untuk menganalisis pelaksanaan evaluasi pengelolaan piutang pada KPRI “EKA 

KAPTI” maka peneliti menggunakan analisis aktivitas serta analisis rentabilitas yang 

digunakan sebagai pedoman dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh 

koperasi. Sedangkan hal yang dapat menghambat pengelolaan piutangnya adalah 

kurang selektifnya pengurus KPRI “EKA KAPTI” dalam memilih anggota, tidak 

efektifnya sistem penagihan piutang serta kurangnya rangsangan kepada anggota 

dalam kewajiban pelunasan piutangnya. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan piutang yang diterapkan 

KPRI “EKA KAPTI” kota Probolinggo sudah sesuai dengan pasal I UU No. 25 tahun 

1992 dan hal tersebut berlaku untuk koperasi di seluruh Indonesia. Tetapi dalam 

pengelolaan piutang tersebut masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya terjadi 

keterlambatan anggota dalam melunasi piutangnya pada KPRI “EKA KAPTI”. Hal 

ini disebabkan kurangnya kesadaran anggota dalam memenuhi kewajiban tepat pada 

waktunya sehingga dapat berakibat rendahnya tingkat perputaran piutang pada KPRI 

“EKA KAPTI”. 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka KPRI “EKA KAPTI” perlu mengadakan 

penertiban administrasi piutang yang baik karena dengan administrasi yang baik akan 

membantu KPRI “EKA KAPTI” dalam mempercepat pengumpulan piutangnya. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research is case study to KPRI “EKA KAPTI“ Probolinggo by title Evaluasi 

Pengelolaan Piutang Untuk Meningkatkan Rentabilitas Pada Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia “KPRI EKA KAPTI” Kecamatan Mayangan Kota 

Probolinggo. 

The purpose of this research is to know debt management to KPRI “EKA 

KAPTI“ Probolinggo and to know technique that implemented by KPRI “EKA 

KAPTI“ Probolinggo in policy of debt addiction so it can improve rentability.  

To analyze the evaluation of debt management to KPRI “EKA KAPTI“ 

Probolinggo so researcher uses activity analyze and rentability analyze that used as 

guidance in achieve the goals have been stated by co-operation. While something that 

can persue debt management are less selective from manager KPRI “EKA KAPTI“ in 

choose member, not effective in debt addiction and loss excitement to member in 

obligation debt redemption. 

The result of research showed that debt management that stated KPRI “EKA 

KAPTI“ Probolinggo have been suitable with pasal I UU No. 25 tahun 1992 and this 

matter going to effect for all co-operation in Indonesia. But in debt management still 

have some insoffency like happen delay member in payed their debt in need 

obligation timely on schedule so it can cause low the level around of debt to KPRI 

“EKA KAPTI“. 

Beside the conclusion above that KPRI “EKA KAPTI“ need performing publisher 

good debt administration because by good administration will help KPRI “EKA 

KAPTI“ in collecting of debt quickly.  

 


