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BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

o Simpulan 

Setelah membaca di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa account 

receivable section memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan 

karena kelancaran cash flow tergantung dari bagaimana piutang-piutang 

perusahaan dapat tertagih dengan lancar. Semakin sedikit kendala yang 

dihadapi semakin cepat pula piutang tertagih. Tetapi dalam pengerjaannya 

tidak jarang kendala-kendala itu bermunculan yang mengakibatkan 

terhambatnya proses penagihan piutang. 

Dibutuhkan adanya pengendalian internal guna meminimalisir 

kesalahan yang diakibat oleh kelalaian dari karyawan yang dapat 

mengakibatkan terhambatnya piutang untuk ditagih. Penerapan lima unsur 

dasar pengendalian internal menurut Warren, Reeve, & Fees (1999: 184) 

sangat dianjurkan karena sangat membantu dalam proses pengendalian dan 

pengawasan oleh manajemen. 

Tugas pokok yang di emban penulis dalam kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan ini adalah proses credit card dan proses invoicing. Yang mana 

dalam proses credit card penulis dapat mengetahui mulai dari proses 

pembayaran dengan menggunakan kartu kredit hingga melakukan proses 

posting dan alokasi sesuai detail payment yang di berikan oleh bank. 

Kemudian dalam proses invoicing penulis juga dituntut untuk lebih cermat 

dan teliti karena kerap  kali ditemui kesalahan-kesalahan dan banyak 

permintaan yang berbeda-beda dari pihak-pihak perusahaan.   

 

o Saran 

Menurut penulis sistem penagihan piutang dan prosesnya yang terdapat pada 

account receivable section sudah sangat baik dalam menghadapi pihak-pihak 

perusahaan yang bekerja sama dengan hotel mengingat hotel ini merupakan 

hotel bintang lima yang mana sistem dan manajemen yang diterapkan pastilah 
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sangat baik. Pemberian tanggung jawab staff pun juga sudah sangat baik akan 

tetapi lebih baik jika diadakan perputaran tugas. Perputaran tugas ini 

bertujuan agar staff tidak merasa jenuh karena melakukan pekerjaan itu saja 

dan dapat membantu mengembangkan potensi staff dan dapat menambah 

pengalaman. 
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