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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan pengalaman selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

di Sheraton Surabaya Hotel & Towers pada Finance Department bagian Account 

Receivable, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai 

berikut: 

Penerapan aging schedule dalam account receivable adalah untuk 

mengawasi piutang yang outstanding. Piutang yang outstanding akan tersebut 

secara otomatis akan masuk dalam sistem aging, dan akan selalu di update setiap 

harinya. Selain itu penerapan dilakukan setiap harinya dengan melakukan 

pengawasan dan pengontrolan. Penerapan piutang untuk melihat apakah penjualan 

kredit yang terjadi telah ditagihkan seluruhnya dan tidak melewati batas jatuh 

tempo yang telah ditargetkan.  

Faktor penghambat penerapan aging schedule kerap kali tidak berjalan 

sesuai harapan, hal ini disebabkan oleh human error, sistem error, dan faktor 

eksternal yang berasal dari vendor/pihak yang mempunyai hutang.  Human error 

seperti, kesalahan dalam attachments data dalam invoice (salah rate, salah 

mencantumkan jenis kamar), staf yang tidak teliti dalam memasukkan data pada 

sistem. Sistem error seperti, sistem yang salah membaca data sehingga total data 

yang masuk tidak dapat tercantum seluruhnya, sistem tidak dapat di akses oleh 

user. Dan yang terakhir adalah kesalahan eksternal yang berasal dari vendor, 

seperti pihak vendor yang susah serta tidak dapat dihubungi sehingga credit 

manager atau A/R tidak dapat melakukan penagihan piutangnya, penundaan 

pembayaran yang dilakukan oleh vendor serta adanya perbedaan prosedur 

pembayaran antara hotel dengan perusahaan yang terkait.  
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3.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan juga pengalaman saat Praktik Kerja 

Lapangan (PKL), saran yang dapat diberikan pada hotel adalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan, pengontrolan, serta penanganan piutang dengan cara 

pengecekan pada aging schedule table di pagi hari dapat dilakukan 

secara maksimal lagi sehingga tidak terdapat banyak piutang yang 

outstanding / belum terbayarkan yang merugikan hotel. 

2. Double check saat melakukan proses invoicing sangat diperlukan guna 

meminimalisir kesalahan yang terjadi, seperti salah rate / harga, 

kurang lengkapnya data serta bill. 

3. Meningkatkan komunikasi dan juga kerjasama antar department yang 

saling berhubungan, seperti dengan front office, food & beverage, sales 

& marketing hal ini untuk menghindari kesalahpahaman akibat 

kurangnya komunikasi antar department. 

4. Proses penagihan piutang pada vendor juga perlu diperhatikan, dengan 

penagihan secara rutin diharapkan mampu mengurangi pembengkakan 

pada aging schedule. Penagihan dilakukan setiap hari pada vendor 

yang telah outstanding lebih dari 30 hari. 
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