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ABSTRAKSI
ANALISIS KETERLAMBATAN TAGIHAN PIUTANG JASA TERHADAP
PENILALIAN PERFORMA DEALER
(STUDI PADA PT. NASMOCO ABADI MOTOR RING ROAD)
ANIES MELDA SHANY
F3213006
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya yang
dilakukan dalam penagihan piutang jasa dan dampak yang akan timbul
selanjutnya. Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan pada Divisi AR (account
receivable).
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data yang
digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan
diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari
laporan piutang jasa pada divisi AR. Pengumpulan data dilakukan selama
penelitian berlangsung pada tanggal 07 Maret sampai tanggal 09 April 2016.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa: 1) cek
berkas adalah upaya yang paling tepat dalam proses penagihan piutang jasa; 2)
follow up merupakan upaya yang paling mudah dilakukan untuk mengecek
pengiriman tagihan kepada pihak kedua agar pihak kedua dapat melakukan
pembayaran.
Kata kunci: Komunikasi Bisnis, Manajemen Komunikasi, Teori Relationship
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ABSTRACT
Analysis of Service Account Receivable Billing Delay toward Dealer
Performance Assessment
(A Study on the Limited Liability Company of PT. Nasmoco Abadi Motor Ring
Road)
ANIES MELDA SHANY
F3213006

The objective of this research is to investigate the effort of billing the
service account receivables and its coming impacts. The research used the
descriptive method. It was done at the Account Receivable Division of PT.
Nasmoco Abadi Motor Ring Road. The data of research were primary and
secondary ones. The former were collected through in-depth interview, and the
latter were gathered through the account receivable statements of the Account
Receivable Division. Both were collected from March 07th to April 09th, 2016.
The results of research show that (1) file checking is the most appropriate
effort in the process of account receivable billing; and (2) following up is the
easiest effort to be done to check the sending of bills to the second parties so that
they make bill payments.
Keywords: Business communication, communication management, and theory
of relationship
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