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BAB III  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1  Kesimpulan 

Selama penulisan dari bab satu sampai bab dua dapat disimpulkan account 

payable section adalah salah satu section penting dalam accounting department yang 

berfungsi untuk menangani proses semua pembayaran hutang hotel yang harus 

dibayar oleh hotel kepada supplier. Setiap supplier yang produk barang atau jasa nya 

dibeli oleh hotel selalu ada kontrak atau perjanjian tertulis antara supplier dan hotel 

yang berisi cara pembayaran, pengiriman barang dan jangka waktu pembayaran. 

Sistem pembayaran dalam account payable section di hotel dibagi dalam dua 

kategori, yaitu: sistem pembayaran hutang ap trade dan sistem pembayaran non ap 

trade. Sistem pembayaran ap trade adalah pembayaran terhadap tagihan supplier 

barang kebutuhan hotel seperti makanan, minuman, alat tulis kantor, dan lain-lain. 

Sedangkan sistem pembayaran hutang adalah pembayaran terhadap supplier jasa 

seperti pln, pdam, outsourcing, cathering, dan lain-lain. 

Dalam proses kerja account payable staff, permasalahan yang ditemui adalah 

permasalahan kesalahan data, kehilangan nota atau invoice, kesalahan menginput 

pada sistem. Permasalahan kesalahan data disebabkan oleh data yang diberikan 

kepada account payable staff tidak cocok antara receiving report, nota dan purchase 

order, permasalahan kehilangan nota atau invoice disebabkan oleh hilangnya nota dan 

tidak bisa melanjutkan pembayaran, karena nota atau invoice kadang berbentuk 

sangat kecil. Permasalahan dalam kesalahan data pada sistem disebabkan oleh ke 

lalaian account payable staff dalam memasukan data kedalam sistem yang dapat 

menyebabkan kerancuan data. 
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3.2  Saran 

Menurut penulis sistem pembayaran hutang yang dilakukan oleh account payable 

section sudah cukup bagus dalam menangani proses pembayaran hutang hotel kepada 

supplier. Menurut penulis akan lebih bagus lagi jika menggunakan cara yang lebih 

efisien lagi, karena koordinasi dari owner dan account payable di hotel Swiss-beliin 

Tunjungan Surabaya agak lambat dan berbelit-belit.dan lebih ditingkatkan koordinasi 

antara account payable dan section lain yang bersangkutan dalam pembayaran 

hutang. 
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