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BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa 

account receivable section merupakan salah satu departemen yang terdapat pada 

accounting department yang berfungsi untuk menangani segala proses pembayaran 

piutang. Dalam sebuah perusahaan di bidang perhotelan, bagian account receivable 

bertanggung jawab atas pembuatan invoice kepada semua perusahaan atau travel 

agent yang memiliki piutang kepada hotel. Piutang merupakan tagihan yang 

disebabkan karena adanya penjualan secara kredit pada sebuah perusahaan. Piutang 

akan dibayar oleh pihak penerima hutang apabila tanggal telah jatuh tempo, dan 

seringkali tagihan pihak penerima hutang telah jatuh tempo tetapi belum melakukan 

pelunasan pembayaran.

Permasalahan yang terjadi dalam pembayaran piutang adalah keterlambatan 

dari beberapa pihak yang belum melakukan pelunasan pembayaran piutang dan 

telah melebihi jangka waktu yang telah disepakati. Terdapat beberapa piutang yang 

tertanam pada pihak hotel yang lebih dari 60 hari, seharusnya keterlambatan 

pembayaran yang masih dalam batas kewajaran adalah 30 hari. Sehingga akibat dari 

hutang yang belum dibayar lebih dari 30 hari atau melebihi jangka waktu yang telah 

disepakati akan menambah beban piutang bagi pihak hotel dan proses penerimaan 

revenue menjadi terhambat karena piutang termasuk dalam revenue perusahaan, 

tetapi piutang tidak langsung menghasilkan revenue saat penjualan dilakukan, 

tetapi akan menghasilkan revenue apabila piutang tersebut dilakukan pelunasan 

oleh pihak yang bersangkutan. Oleh karena hal tersebut, diperlukan adanya upaya 

atau strategi yang harus dilakukan oleh account receivable section dalam 

mengurangi beban piutang dalam proses penerimaan revenue pada perusahaan.

Upaya atau strategi yang dapat dilakukan oleh account receivable section 

dalam mengurangi beban piutang meliputi: kelengkapan berkas sebelum
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melakukan penagihan yakni dibedakan menurut jenisnya untuk perusahaan atau 

travel agent, kemudian aktif dalam melakukan penagihan sebagai upaya dalam 

mengurangi beban piutang pada perusahaan, sering melakukan follow up pada 

pihak yang bersangkutan guna mengingatkan jika pembayaran telah melebihi 

jangka waktu yang telah disepakati dan pihak penerima hutang belum melakukan 

pelunasan pembayaran, adanya denda keterlambatan atas pertimbangan yang baik 

dengan persetujuan pimpinan perusahaan sesuai dengan SOP yang berlaku, serta 

dengan menerapkan limit kredit agar keuangan perusahaan menjadi lebih aman dan 

dapat meminimalisir banyaknya kerugian yang dapat diterima oleh perusahaan 

akibat dari bertambahnya beban piutang pada perusahaan sehingga dapat 

mengganggu proses kelancaran penerimaan revenue pada pihak pemberi hutang.

3.2 Saran

Upaya yang dilakukan dalam mengurangi beban piutang dalam proses 

penerimaan revenue pada Hotel Singgasana Surabaya sudah cukup baik dalam 

menangani proses pembayaran piutang, tetapi permasalahan keterlambatan 

pembayaran piutang terkadang masih terjadi. Dari penjelasan diatas, maka jelas 

bahwa pembayaran piutang sangat penting bagi kelancaran operasional perusahaan 

sehingga diperlukan adanya inovasi atau solusi yang dapat ditawarkan agar masalah 

yang terjadi terus-menerus dapat terselesaikan dengan baik. Inovasi yang 

ditawarkan tersebut, diantaranya:

1. Lebih selektif dalam memilih pelanggan atau pihak yang akan diberikan 

fasilitas kredit agar pelunasan pembayaran piutang selalu tepat waktu dan 

tidak mengalami keterlambatan.

2. Mengirimkan reminder letter atau surat peringatan satu minggu sebelum 

tanggal jatuh tempo guna meningkatkan pihak yang bersangkutan karena 

telah mendekati tanggal jatuh tempo serta mengantisipasi adanya 

keterlambatan pelunasan pembayaran yang akan terjadi.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR UPAYA ACCOUNT RECEIVABLE... ANNISA RIZKAH NURSYAMSIAH



45

3. Dapat memberikan keringanan dalam proses pembayaran atau pembayaran 

dapat dicicil, sehingga dapat meningkatkan resiko terbayarnya piutang dan 

memperkecil kerugian yang diperoleh perusahaan akibat terlambatnya 

pelunasan pembayaran.

4. Memberikan pembatasan terhadap pemberian kredit agar keuangan 

perusahaan menjadi lebih aman.
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