
 
 

52 
 

BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Account Payable (AP) merupakan bagian yang bertanggung jawab atas 

ketelitian dan pencatatan semua utang-utang perusahaan serta menyiapkan 

pembayarannya sesuai jatuh tempo atau yang telah dijadwalkan. AP akan 

melakukan semua pembayaran dengan membuatkan baik berupa cek/tunai 

maupun transfer melalui e-banking untuk kegiatan operasional. Selain untuk 

pembayaran utang perusahaan, AP juga melakukan pembayaran untuk kegiatan 

internal juga. Walaupun begitu, tugas AP hanya menjadwalkan dan 

mempersiapkannya, dan yang memberikan keputusan adalah Director of Finance 

yang mana yang akan dibayarkan terlebih dahulu dan mana yang kemudian. 

Bagian AP juga akan sering ditelepon oleh supplier mengenai komplain 

tagihan/invoice yang belum terbayarkan. Pembayaran yang tertunda ini 

dikarenakan invoice tersebut telah lewat masa jatuh tempo pembayaran. 

Penyebabnya adalah sistem pembayarannya yang harus melewati proses approval 

yang membutuhkan waktu cukup lama terutama jika nominalnya juga besar. Hal 

ini dapat terjadi baik ketika proses pembuatan Purchasing Order (PO) maupun 

ketika proses pembayarannya. Pergantian sistem baru yang menggunakan internet 

atau web database ini juga berdampak pada perkejaan yang bergantung dengan 

internet karena masih sering terjadi trouble pada sistemnya. 

Kebanyakan kasusnya adalah ketika proses pembuatan PO-nya, karena 

bagian administrasinya tidak mengikuti perkembangan proses pembuatannya. 

Selain itu, orang yang bersangkutan untuk bagian approval-nya juga yang mem-

pending-nya karena mungkin ada hal lain yang harus lebih diutamakan atau bisa 

jadi tidak ingat karena banyak pekerjaan yang lain. Namun, terkadang juga bisa 

terjadi pending di proses approval pembayarannya juga ketika sampai di Director 

of Finance-nya (DOF) karena ada pembayaran lain yang jadwalnya bersamaan 

yang nominalnya juga besar dan sifatnya mendesak. 
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3.2 Saran 

Sistem pembayaran berdasarkan Purchasing Order (PO) pada JW Marriott 

Hotel Surabaya memiliki proses yang panjang dan ditambah lagi syarat 

pembayarannya yang 45 hari setelah invoice diterima dan di posting ke dalam 

sistem. Baik pembuatan PO maupun proses pembayarannya yang telah dijelaskan, 

pihak approval yang bersangkutan sebaiknya segera mempertimbangkan untuk 

melakukan proses approval karena jika invoice telah diterima maka merupakan 

credit yang harus segera diselesaikan. 

User dan bagian administrasinya juga serharunya lebih aktif ketika masih 

dalam bentuk request atau proses pembuatan Purchasing Order (PO) terutama 

jika invoice sudah dikirim oleh supplier, karena proses approval tadi 

kemungkinan besar tidak bisa terjadi dalam sehari apalagi nominalnya lebih dari 

Rp2.000.000,00. Koordinasi dan komunikasi serta penyampaiannya yang baik 

serta rajin mem-follow up dapat dilakukan oleh user dan bagian administrasinya 

agar kegiatan operasional berjalan dengan baik. Selain itu, agar dapat membantu 

pihak accounting dalam memproses pembayarannya. 
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