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BAB 3 

Simpulan dan Saran 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah dinyatakan dalam Bab 1 dan 2 sebelumnya dapat 

ditarik kesimpulan bahwa : 

1. PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VIII Surabaya telah memiliki 

struktur organisasi yang baik, dengan adanya pemisahan fungsi antara 

fungsi operasional dan fungsi penagihan. 

2. Pedoman dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh seluruh karyawan PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VIII Surabaya mengacu pada 

Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan secara tertulis. 

3. Debitur melakukan pembayaran dan kantor pusat yang menerima, 

menimalisasi terjadinya kecurangan dan penyelewenggan penerimaan 

kas. 

4. Bagi perusahaan memberikan denda 2% dari total tagihan kepada debitur 

yang belum melakukan pembayaran selama 45 hari atau setelah surat 

peringatan ketiga diberikan. 

5. Praktik yang sehat pada perusahaan diciptakan dengan penggunaan 

dokumen yang bernomor urut tercetak, otorisasi dan verifikasi yang telah 

dilakukan untuk semua transaksi menggunakan tanda tangan asli pejabat 

yang berwenang. 

6. Dokumen faktur diverifikasi dengan cara membubuhkan stempel bahwa 

debitur telah melakukan pembayaran.  

7. Perekrutan karyawan yang dilakukan melalui beberapa seleksi yang 

diselenggarakan oleh panitia recruitment PT Kereta Api Indonesia 

(Persero). 

8. Tidak adanya pelatihan bagi karyawan dalam menggunakan aplikasi yang 
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digunakan saat ini yaitu aplikasi SAP ( System Application and Products 

in Data Processing). 

3.2 Saran 

   Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan di PT kereta Api Indonesia (Persero) 

Daerah Operasi VIII Surabaya dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat diberikan suatu saran : 

1. PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP VIII Surabaya mempertahankan 

kinerja yang sudah baik karena sudah sesuai dengan SOP (Standar 

Operating Procedure). 

2. Adanya aplikasi SAP atau pun nantinya ada aplikasi terbaru diharapkan 

karyawan diberikan pelatihan keterampilan dalam mengaplikasikan 

aplikasi tersebut. 
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