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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil deskripsi dan pengamatan yang dilakukan selama Praktik 

Kerja Lapangan yang berkaitan dengan sistem informasi penjualan kredit dalam 

meminimalisir piutang tak tertagih  pada JW Marriott Hotel Surabaya, maka dapat 

diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pengendalian internal pada sistem penjualan kredit telah 

dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi dan prosedur pengendalian 

internal yang baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya piutang tak 

tertagih. 

2. Struktur organisasi pada finance department secara tidak langsung telah 

dapat menciptakan fungsi organisasi yang baik dimana terdapat pemisahan 

fungsi antar bagian untuk menghindari adanya kecurangan. 

3. Penghapusan piutang tak tertagih pada JW Marriott Hotel Surabaya 

menggunaka metode allowance dinana setiap bulan dicadangkan piutang 

sebesar tiga persen dari akumulasi total piutang selama 12 bulan terakhir. 

4. Setiap bulan credit department selalu melakukan review aging schedule 

dan melakukan konfirmasi kepada customer yang berada di aging lebih 

dari 60 hari dan memasukkannya kedalam account receivables critique. 

5. Sistem Opera Property Management Sistem telah membantu efisiensi dari 

flow data dimulai dari reservasi hingga penerimaan pembayaran sehingga 

tercipta efektivitas sistem informasi penjualan kredit yang baik 

6. Masih terdapat kekurangan dalam melakukan update data dan profil 

perusahaan yang memiliki credit facilities. 

7. Untuk pengendalian piutang tak tertagih dilakukan dengan menetapkan 

credit limit yang ditetapkan pada sistem. 
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3.2  Saran 

Secara umum berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, sistem 

informasi pengendalian kredit yang diterapkan telah memenuhi prosedur 

pegendalian internal yang baik dan telah sesuai dengan jaringan prosedur yang 

membentuk sistem. Sistem terintegrasi yaitu sistem opera property management 

system sangat membantu untuk efektivitas pekerjaan dan pengendalian. Namun 

untuk penyempurnaan sistem yang lebih baik, sebaiknya dilakukan pembaharuan 

profil perusahaan yang memiliki credit facilities terutama pada penentuan credit 

limit secara berkala. Hal ini untuk memastikan seluruh perusahaan memiliki credit 

limit yang sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya piutang tak tertagih. Selain itu penulis juga 

menyarankan agar sistem dapat melakukan rejection apabila front office akan 

memposting piutang namun kredit perusahaan sudah mencapai limit sehingga 

jumlah piutang tidak melebihi credit limit yang telah ditetapkan. Cara tersebut 

akan menuntut debitur untuk dapat melunasi piutang yang lama terlebih dahulu  

sehingga dapat meminimalisir terjadinya piutang tak tertagih.
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