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BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

 Dapat disimpulkan bahwasanya account receivable staff adalah salah 

satu bagian dari accounting department yang memiliki fungsi untuk 

menangani proses penagihan piutang terhadap pelanggan. Di dalam dunia 

perhotelan account receivable melakukan penagihan piutang ke setiap 

pelanggan yang telah menikmati dan menggunakan jasa dan fasilitas yang 

telah ditawarkan terlebih dahulu sebelum membayarnya.  

 Account receivable staff pada HARRIS Gubeng Hotel Surabaya setiap 

harinya memiliki tugas dalam penagihan piutang salah satunya membuat dan 

mengirimkan invoice yang dimana invoice tersebut dibagi menjadi 3 macam 

yaitu: individual invoice, group dan event invoice. HARRIS Gubeng Hotel 

Surabaya memiliki SOP yang berlaku dalam penagihan piutang yang harus 

dilakukan oleh account receivable. Adapun bebrapa alur yang dilakukan oleh 

pihak account receivable seperti contohnya membuat invoice, mengirimkan 

invoiceserta memiliki beberapa kebijakan yang diberikan terhadap pelanggan 

dalam melakukan pembayaran piutang yang harus dibayar kepada pihak 

HARRIS Gubeng Hotel Surabaya. 

 Terdapat beberapa prosedur kinerja yang dilakukan oleh account 

receivable,yaitu:  

1. Terima data dari income audit 

2. Membuat dan melakukan pengiriman invoice via kurir  

3. Posting payment 

Adapun beberapa teknik yang dilakukan oleh pihak account receivable di 

HARRIS Gubeng Hotel Surabaya dalam melakukan penagihan terhadap 

pelanggan yang belum juga melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh 

tempo tanggal yang telah disepakati: 
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1.Melalui pengiriman surat berupa invoice via kurir 

2. Melalui telepon 

3. Kunjungan personal ke pihak pelanggan 

Transaksi penagihan piutang yang dilakukan di HARRIS Gubeng Surabaya 

dapat berupa credit card, cek, bank transfer, cash Akan tetapi yang biasanya 

paling sering digunakan oleh pelanggan dalam melakukan transaksi pelunasan 

piutang yaitu bank transfer.  

 

3.2 Saran 

� Komunikasi dan kerjasama antar section maupun departmen 

sangatlah penting dalam kelancaran melakukan penagihan piutang 

terhadap pelanggan. Terutama pada sectionaccountreceivable 

dengan department sales yang saling berkaitan dan harus 

terciptanya komunikasi yang baik. Guna untuk menghindari 

berbagai kesalahan yang terjadi baik kesalahan dari pihak internal 

maupun eksternal dalam penagihan piutang. 

� Pelanggan atau perusahaan yang memiliki record pembayaran 

kredit yang buruk   harus lebih diperhatikan lagi dan di tindak 

lanjutkan oleh section account receivable. Agar 

pelanggan/perusahaan tersebut dapat melakukan transaksi 

pembayaran piutangnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang 

telah disepakati. 

 

 

 

 

  

 

 

 

   


