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BAB III  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan  

 Dapat disimpulkan bahwa Credit Card Reconcile merupakan salah satu 

kegiatan yang penting dan dapat mempengaruhi lancarnya verifikasi payment 

credit card di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya, hal ini dikarenakan 

banyaknya transaksi dengan menggunakan kartu kredit di hotel bintang empat dan 

bintang lima sehingga dalam proses verifikasi payment dibutuhkan pencocokan 

transaksi antara sistem yang digunakan di hotel, dengan catatan laporan saldo di 

Bank terkait, agar jumlah nominal diantara keduanya sama tanpa selisih.   

Selain itu rekonsiliasi kartu kredit inijuga merupakan pemeriksaan yang 

tepat karena dilakukan secara kritis dan sistematis, terbukti karena didalam Credit 

Card Reconcile tersebut terdapat beberapa unsur yang detail seperti jumlah 

nominal transaksi, jenis tipe kartu pembayaran yang digunakan oleh tamu (guest), 

tanggal proses transaksi saat dilakukan di mesin EDC (Electronic Data Capture) 

serta tanggal payment, serta potongan MDR (Merchant Discount Rate)-nya. 

Unsur-unsur tersebut dapat mempermudah seorang AR (Account Receivable) 

dalam melakukan verifikasi payment melalui sistem yang digunakan pada masing-

masing hotel.Umumnya masing-masing hotel memiliki cara tersendiri untuk 

merekonsiliasi transaksi kartu kredit, namun cara-cara yang dilakukan terkadang 

masih dirasa tidak efektif dan efisien, termasuk pada saat proses pengecekan 

dokumen, di hotel Fairfield by Marriott Surabaya, pengecekan dokumen sejak dari 

Front Office, Night Audit, dan esoknya ditempatkan di Accounting Department, 

dokumen-dokumen fisik tersebut dicek secara rinci mulai dari jumlah nominal 

transaksi, jenis tipe kartu pembayaran, nama tamu, dan lain-lain. Hal ini 

dikarenakan pengecekan dokumen tersebut merupakan filter awal yang akan 

mempermudah AR dalam proses tahapan-tahapan transaksi selanjutnya.  
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Tujuan dari adanya Credit Card Reconcileini sangat beragam, selain untuk 

mengurangi resiko kesalahan dalam melakukan verifikasi payment, cek 

keseimbangan saldo, serta sebagai data simpanan perusahaan. Tujuan lainnya dari 

adanya rekonsiliasi ini juga untuk memunculkan perhitungan biaya dan 

penghasilan keseluruhan yang didapat dari bank dalam suatu periode tertentu, 

sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perhitungan asset 

perusahaan. Pihak bank mencatat beberapa transaksi yang dilakukan oleh hotel, 

termasuk transaksi-transaki pemasukan dari berbagai perusahaan lain dan dapat 

dilihat melalui rekening koran. Namun untuk beberapa hotel atau penginapan 

yang tidak melakukan kegiatan rekonsiliasi credit card, maka akan timbul resiko-

resiko atau masalah yang dapat mengganggu stabilitas laporan keuangan 

perusahaan, seperti masih tidak seimbangnya jumlah nominal pemasukan dari 

bank dengan sistem yang dimiliki hotel tersebut, hal itu dikarenakan adanya 

kemungkinan beberapa transaksi yang masih belum masuk dalam detail 

pencatatan laporan oleh bank, resiko kedua yaitu masih ditemukannya kesalahan 

pada saat melakukan verifikasi payment, hal ini disebabkan karena tanpa adanya 

credit card reconcile, kesalahan akan baru disadari saat payment tersebut di 

verifikasi oleh sistem, sehingga kesalahan tersebut lebih sulit untuk 

ditindaklanjuti, kesalahan pencatatan oleh bank juga dapat menjadi resiko yang 

akan dihadapi perusahaan jika tidak melakukan rekonsiliasi. Maka rekonsiliasi 

credit card menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh perusahaan, dan hotel-

hotel besar untuk menghindari/mencegah resiko-resiko tersebut.    

 

3.2 Saran 

  Menurut penulis sistem rekonsiliasi transaksi credit card di hotel Fairfield 

by Marriott Surabaya sudah cukup bagus, dinilai dari sistem yang digunakan, dan 

alur-alur yang dijalankan dapat dikatakan efektif dan efisien sehingga 

memudahkan departemen accounting terutama sectionAccount Receivable dalam 

menyeimbangkan keluar masuknya transaksi dengan menggunakan credit card. 

Namun akan lebih baik lagi jika dalam pengerjaan rekonsiliasi ini mendapatkan 
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dukungan dan bantuan dari rekan-rekan antar departemen terkait, termasuk 

departemen Front Office dalam berkoordinasi, karena pada tahap filter-filter awal 

pengecekan masih saja ditemukan kesalahan atau kekeliruan pada transaksi-

transaksi credit card tersebut, termasuk adanya salah posting, dan kemungkinan 

kesalahan-kesalahan yang lain. sehingga dengan koordinasi yang baik antar 

departemen, kegiatan rekonsiliasi ini dapat berjalan lebih mudah dan terhindar 

dari resiko-resiko kesalahan yang akan dihadapi.  
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