
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 5.1 Kesimpulan 

Sistem pembayaran hutang yang dilakukan olehSemen Padang Hospital sudah baik 

dalam hal penyediaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem  pembayaran 

hutang dan dokumen-dokumen tersebut sudah mendapat otorisasi dari pihak-pihak ang 

memiliki wewenang dalam hal ini adalah ketua, sekretaris, bendahara Semen Padang 

Hospital. Sehingga  data akuntansi yang  dihasilkan terjamin keandalan dan 

ketelitiannya.Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain 

yang belum terpenuhi, dimana hutang in merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang merupakan pengorbanan manfaat 

ekonomi masa datang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang. 

  

Secara terperinci kesimpulan dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

a. Prosedur pembayaran Hutang pada Semen Padang Hospital yang dilaksanakan 

sudah cukup baik. Penyediaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

sistem  pembayaran hutang dan dokumen-dokumen  

 

 

b. tersebut sudah mendapat otorisasi dari pihak-pihak yang memiliki wewenang. 

 

c. Sistem Pembayaran Hutang yang digunakan Semen Padang Hospital meliputi 

dokumen Order pembelian, bukti penerimaan barang, kuitansi PBF, Faktur 



 

 

PBF, Bukti order Pelunasan hutang, VKK , Transfer bank, Bukti pelunasan 

hutang. 

 

d. Dalam melaksanakan kegiatannya, Semen Padang Hospital telah mengikuti 

sistem dan prosedur yang sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP). 

 

e. Sistem akuntansi yang ada di Semen Padang Hospital diawasi oleh dewan 

komisaris,direksi dan pihak-pihak yang terkait(auditor internal, auditor 

eksternal, kepala departemen) sehingga kecil kemungkinan terjadinya 

kecurangan terutama dalam hal hutang-piutang. 

 

 

5.2  Saran  

   Pelaksanaan sistem akuntansi Semen Padang Hospital sudah cukup baik dengan 

adanya pemisahan fungsi pokok pada masing-masing bagian dalam perusahaan dan 

mempunyai tanggung jawab dan tugas yang jelas , sehingga memudahkan untuk 

melakukan pekerjaan. 

 

 

Meskipun demikian, penulis ingin menyampaikan saran kepada Semen Padang 

Hospital mengenai beberapa hal, yaitu:  

 

1. Diperlukan ketelitian para karyawan dalam meng-input data pada aplikasi 

beserta perlunya ditingkatkan mutu jaringan internet sehingga pekerjaan 

menjadi lancar. 

 



 

 

2. Perlu adanya koordinasi yang baik dan komunikasi yang lancar antara bagian 

satu dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi.  

 

3. Untuk hal kerapian, sebaiknya Semen Padang Hospital menambah arsip 

untuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hutang. Agar dokumen 

tidak tercecer dan hilang. Serta ketika dokumen dibutuhkan bisa dicari 

dengan mudah. 

 

 

 

 

 


