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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

 Seperti yang telah dijelaskan pada laporan Praktik Kerja Lapangan dengan 

judul Aktifitas Dan Fungsi Income Auditor Dalam Keberhasilan Kinerja 

Departemen Accounting  di Singgasana Hotel Surabaya, maka dapat disimpulkan 

bahwa seorang Income Auditor di Singgasana Hotel Surabaya memiliki aktivitas 

di dalam Departemen Accounting dengan berdasarkan Standart Operasional 

Operating (SOP) yaitu Checks Night Audit Log Book, Mengecek Guest Ledger 

Report, Mengecek Credit Card Transfer, Mengecek City Ledger Trasnsfer, 

Melakukan pengecekan House Use, pemeriksaan dan pengawasan terhadap Bills 

Outlet, Daily Revenue Report, mengecek Official Receipt, mengecek Consolidated 

Daily Revenue, mengecek dan mengawasi Housekeeping Report, pembuatan dan 

pengecekan periode pajak hotel dan restaurant, mengecek Room Count Sheeet, 

mengecek dan mengawasi Room Charge List, mengecek Night Clerk Summary, 

perhitungan Service Charge, pembuatan Journal Voucher.  

Seorang Income Auditor sendiri juga memiliki fungsi pada setiap section-

section yang ada di dalam departemen accounting, seperti : 

1. Income Auditor pada Food and Beverage Cashier berfungsi mengontrol 

atau mengawasi keluar masuknya revenue pada setiap transaksi berupa 

food and beverage di restaurant atau room service yang telah dilakukan, 

mengawasi jalannya sebuah revenue yang di dapat dari bills outlet 

restaurant. 

 

2. Income Auditor pada Account Receivable yang berfungsi mengetahui atau 

mengontrol segala informasi mengenai tagihan atau penagihan dari 

transaksi credit card yang harus di tagihkan berdasarkan jumlah tagihan 



65 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL                             AKTIFITAS DAN FUNGSI ...                PUTRI DESI WULANSARI 
 

3. dan nama tamu atau nama travel agency yang bersangkutan dan harus 

sesuai berdasarkan Summary Guest Ledger. Dan juga membantu 

pengecekan perhitungan pada collection fee pada bank yang sudah 

memiliki ketentuan sendiri-sendiri. 

 

4. Income Auditor pada General Cashier yang berfungsi mengetahui dan 

mengontrol segala transaksi cash  dan memeriksa setiap hari laporan yang 

akan di setor ke bank, dapat membantu dan mengetahui jumlahnya setoran 

cash dimana jumlahnya harus sesuai dengan summary yang ada disistem 

 

5. Income Auditor pada Credit Officer yang berfungsi mengetahui atau ter 

kontrolnya segala informasi mengenai tagihan yang telah dibayar dari 

Guest dan membantu melakukan pengawasan terhadap Summary Guest 

Ledger Report yang mana diketahui jika open balance merupakan tagihan 

dari hari sebelumnya dan close balance merupakan tagihan di hari itu. 

Untuk menunjang keberhasilan kinerja Income Auditor di Singgasana 

Hotel Surabaya, seorang Income Auditor membutuhkan sebuah pembelajaran 

pemahaman baru dan melakukan pelatihan (training)  dengan income section 

lainnya agar lebih menambah wawasan diluar kebiasaan aktivitas income auditor 

dan dapat melakukan pekerjaan lebih baik. Pembelajaran pemahaman baru 

tersebut dapat berupa diskusi atau technical meeting dan pelatihan  (training) 

mengenai section-section yang terkait khususnya income sction dalam departemen 

accounting adalah  merupakan cara meningkatkan keberhasilan kinerja pada 

Income Auditor yang mana dapat dilakukan selama 1 bulan. Dan juga cara ini juga 

dapat bermanfaat bagi pekerja atau khususnya Income Section dan bagi 

perusahaan. Cara ini dapat membangun sistem kinerja yang lebih baik bagi 

Singgasana Hotel Surabaya khususnya pada departemen accounting. 

 

 



66 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PKL                             AKTIFITAS DAN FUNGSI ...                PUTRI DESI WULANSARI 
 

3.2 Saran 

 Saran yang bisa penulis sampaikan adalah sebagai berikut:  

a) Mahasiswa harus mempersiapkan diri dalam hal membuat perencanaan 

tempat praktik kerja lapangan dan memilih departement yang akan 

diambil, serta kesiapan mental sebelum melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan. Dan juga mahasiswa harus aktif, kreatif dan produktif untuk 

mecari ilmu dan mempelajarinya agar dapat bermanfaat untuk 

kedepannya, 

b) Pihak Universitas memberikan pengarahan serta memotivasi kepada 

mahasiswa dalam pencarian dan pemilihan Praktik Kerja Lapangan. Dan 

juga melatih mental mahasiswa sebelum melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan seperti kedisiplinan, sosialisasi, cara berkomunikasi dengan 

baik, dan rasa tanggung jawab kepada pekerjaan agar mahasiswa siap 

menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab. 

c) Saran untuk Perusahaan yaitu meningkatkan sistem pelayanan yang lebih 

baik agar dapat menghindari adanya complaint dari tamu yang datang, 

meningkatkan keamanan untuk menunjang kenyamanan tamu dan 

karyawan, mempromosikan semaksimal mungkin acara-acara yang akan 

digelar di hotel dengan memaksimalkan penggunaan social media yang 

saat ini sangatlah marak. 


