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LAPORAN PKL PERANAN ACCOUNT PAYABLE... BRAMANDIKA 

BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang implementasi pembayaran supplier di 

Garden Palace Hotel. Yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat 

dismpulkan bahwa, dengan Praktik Kerja Lapangan ini penulis mendapatkan 

informasi yang bermanfaat tentang operasional dalam dunia perhotelan terutama 

di Garden Palace Hotel. Serta pengalaman tentang dunia kerja yang nantinya 

sangat bermanfaat untuk pendidikan selanjutnya dan dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya. penulis juga dapat mengetahui dan belajar tentang penerapan 

pembayaran supplier hingga prosedur pembayaran supplier di Garden Palace 

Hotel. 

Penerapan pembayaran supplier di Garden Palace Hotel tidak begitu jauh 

berbeda dengan teori yang pernah diberikan pada materi perkuliahan. Prosedur 

pembayaran supplier yang melalui beberapa tahapan yang panjang dimulai dari 

penukaran tanda terima hingga dilakukan pembayaran tagihan supplier dapat 

dengan mudah dimengerti dan dipelajari dibandingkan dengan teorinya. Dengan 

dokumen – dokumen pendukung yang dapat mempermudah tugas account 

payable dalam menyampaikan informasi pembayaran kepada supplier dan 

manajemen secara akurat. Namun menggunakan dokumen pembayaran masih 

memiliki kelemahan yaitu apabila ada ditemukan ketidaklengkapan dokumen 

akan menghambat waktu pembayaran pada supplier. Menjaga dan membuat 

hubungan kerjasama dengan supplier memberikan beberapa keuntungan bagi 

Hotel, seperti bisa memperoleh harga bahan baku produk maupun non produk 

dengan harga yang lebih rendah tetapi dengan kualitas yang tinggi, dan dapat 

memperoleh potongan harga ataupun bonus – bonus yang diberikan oleh supplier. 
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3.2. Saran 

1. Hubungan antar tiap department seharusnya bisa lebih teratur dan 

terorganisasi dengan baik sehingga dapat mempermudah kegiatan account 

payable terutama dalam proses pembayaran tagihan supplier. 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas sesuai dengan job 

description masing – masing bagian agar tidak terjadi pelimpahan tugas 

maupun tanggung jawab yang dapat mengganggu efektifitas kerja. 

3. Account payable memperbanyak berkoordinasi dengan bagian purchasing 

karena masih ada dokumen – dokumen yang terkadang belum lengkap 

untuk proses penagihan pembayaran pada supplier. 

4. Diadakannya suatu kegiatan bersama khususnya di bagian accounting, 

agar dapat terjalin kedekatan anatar karyawan di dalam pekerjaan maupun 

di luar pekerjaan serta hubungan kerjasamanya terjalin dengan baik. 

5. Perlu diadakannya training secara berkala pada staff  khususnya 

accounting department agar dapat meningkatkan sumber daya manusia 

yang berpotensi dan profesional di bidangnya.  

  




