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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1. Simpulan 

Berdasarkan bab yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, bisa diambil 

kesimpulan bahwa prosedur atas pencatatan utang usaha pada PT. A dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Pada PT. A fungsi yang terkait adalah: Fungsi departemen gudang, fungsi 

departemen akuntansi dan pendanaan, serta fungsi CFO.  

2. Dalam proses pencatatan utang usaha pada PT. A dibutuhkan dokumen 

sumber seperti dokumen purchase order (PO), Dokumen faktur pembelian, 

dokumen weekly payment, dokumen receipt bank. Serta dibutuhkan 

dokumen surat jalan dan laporan penerimaan barang sebagai dokumen 

pendukung. 

3. Berdasarkan beberapa metode yang ada, PT. A menggunakan metode 

voucher payable procedures yaitu build up voucher procedure karena 

melakukan pembayaran utang usaha secara terjadwal yaitu pada hari rabu 

setiap minggunya. 

4. Sistem yang digunakan perusahaan sudah cukup baik dengan menggunakan 

aplikasi Jurnal.id yang mempermudah melakukan pekerjaan, sehingga 

penulis dapat memahami alur penggunaan aplikasi tersebut. 

5. Dalam berpartisipasi dan terjun langsung pada departemen akuntansi dan 

pendanaan, hal ini membuat penulis menjadi lebih memahami alur kerja 

akuntansi dan pendanaan yang dimulai dari penerimaan dokumen terkait 

utang usaha untuk dicatat pada aplikasi jurnal.id hingga dilakukannya 

pembayaran utang usaha, dan mengatur anggaran pengeluaran pada PT. A 

agar tidak terjadi over-payment. 

http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/


25 
 

Julia Putri, 2021 

PROSEDUR PENCATATAN UTANG USAHA PADA PT.A 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi D3 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

IV.2. Saran 

Setelah menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul prosedur 

pencatatan utang usaha pada PT. A penulis ingin memberikan saran untuk PT. A 

selaku klien dari Adminku Consulting yang bertujuan untuk bersama-sama 

mewujudkan peningkatan pada penulis maupun terhadap perusahaan. 

1. Untuk PT. A 

a. Diharapkan perusahaan dapat menambah pekerja  agar dapat terciptanya 

adanya pemisahan tugas antara departemen akuntansi dan pendanaan 

untuk dapat memaksimalkan kinerja pekerja maupun sistem 

pengendalian yang ada.  

b. Membuat dokumen pendukung lain seperti laporan penerimaan barang 

dengan sistem komputerisasi untuk mempermudah verifikasi apabila 

terdapat perbedaan antara PO dengan Faktur. 
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