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BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

Dapat disimpulkan bahwa account payable staff merupakan salah satu 

bagian yang ada pada accounting departemernt yang berfungsi untuk menangani 

proses pembayaran hutang kepada supplier. Didalam sebuah perusahaan di 

bidang perhotelan account payable staff menerima tagihan pembayaran dari 

pembelian barang–barang kebutuhan hotel dari supplier yang telah memiliki 

kontrak atau perjanjian tertulis antara hotel dengan perusahaan supplier tersebut. 

Pada Accounting Departement Garden Palace Hotel Surabaya terdapat section 

yang mempunyai peran penting dalam menangani transaksi yang berhubungan 

langsung dengan supplier, yaitu Account Payable Section yang mempunyai tugas 

untuk menangani tagihan dan pembayaran dari supplier dan mengenai data 

keuangan hutang hotel. Sistem pengecekan data sangat diperhatikan supaya untuk 

meminimalisir terjadinya keracuan data. 

Sistem pengecekan data pada account payable section melalui beberapa 

tahapan meliputi: tahap pertama Pengecekan tanda terima, dimana pada tahap ini 

data diperoleh dari supplier kemudian diperiksa oleh general cashier dan terakhir 

diberikan kepada account payable staff untuk diperiksa lebih lanjut, tahap kedua 

Penyaringan data untuk pembayaran pada tahap ini proses penyaringan 

kelengkapan dan kesesuaian data mulai dari receiving report, nota asli dan copy, 

kwitansi, dan tahapan terakhir yaitu proses pengecekan data setelah pembayaran 

pada tahap ini account payable staff menulis manual di bukti bank keluar dengan 

memberikan nomor cek, tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran dan jumlah 

yang harus dibayarkan. Selanjutnya mengimput data kedalam sistem Power Pro 
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AP pada Garden Palace Hotel Surabaya dan setelah diimput dicek kembali lalu di 

stempel paid. 

Permasalahan dalam proses pengecekan data bias karena factor 

keterlambatan supplier dalam penukaran tanda terima, kesalahan pada dokumen 

yang telah di setor oleh supplier pada saat penukaran tanda terima,  permasalahan 

data invoice yang salah dalam hal ini bisa tidak sesuai dengan total yang 

ditagihkan kesalahan perhitungan pada invoice, ketidak sesuaian jumlah invoice 

pada Purchase Order dan Receiving Report,  dan kesalahan menginput pada 

sistem . 

3.2 Saran 

Menurut penulis sistem pengecekan data yang terdapat pada account 

payable section sudah cukup bagus dalam menangani proses pengecekan 

pembayaran hutang dan tanda terima dari supplier . Terutama pada sistem yang 

mendukung dan lebih memudahkan dalam penyelesaian semua pekerjaan . Akan 

lebih baik lagi bila ada koordinasi antara beberapa section apabila ada data baru 

yang berhubungan pembayaran hutang supplier terutama koordinasi 

purchasing,account payable section , dan general cashier .  

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR SISTEM PENGECEKAN DATA... MIA IFTITAH


	HALAMAN SAMPUL
	HALAMAN KTM
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI 
	DAFTAR GAMBAR 
	DAFTAR TABEL 
	DAFTAR LAMPIRAN 
	BAB I PENDAHULUAN 
	BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
	BAB III SIMPULAN DAN SARAN 
	DAFTAR PUSTAKA 
	LAMPIRAN

