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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil praktek kerja yang telah dilaksanakan oleh penulis dan dari 

data – data yang telah diperoleh serta telah dibandingkan dengan teori yang ada, 

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi 

Akuntansi Pencatatan, Penagihan dan Pembayaran Pemakaian Air Pelanggan 

yang dilaksanakan perusahaan tersebut telah cukup memadai dan dapat 

ditunjukkan dengan adanya : 

1. Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai bagian dari penataan dan 

pembenahan perusahaan yang diharapkan dapat menciptakan dan 

menjadikan pelayanan pada masyarakat sesuai harapan dalam rangka 

memelihara dan meneruskan pembangunan manajemen yang terpadu 

dan terkoordinasi 

2. Struktur organisasi yang menggambarkan adanya pemisahan tanggung 

jawab dan fungsi, contohnya adanya perbedaan antara orang yang 

menerima pembayaran di loket dengan orang yang melakukan 

pencatatan penerimaan pembayaran.    

3. Prosedur dan Flowchart Pencatatan, Penagihan dan Pembayaran 

Pemakaian Air Pelanggan, sehingga setiap bagian yang terkait 

mengetahui pekerjaannya dengan jelas.    

4. Seksi Pengawas yang terdapat pada bagian Hubungan langganan yang 

bertanggung jawab atas kegiatan petugas Pencatat Meter sehingga 

pelaksanaan pencatatan meter dapat terkoreksi dan dicek ulang oleh 
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pengawas yang ada di tiap wilayah apabila terdapat kesalahan dalam 

pencatatan meter. 

5. Surat pemberitahuan Tunggakan (SPT) oleh bagian Penagihan, jika 

terdapat adanya tunggakan pembayaran dari setiap transaksi yang terjadi 

sehingga tingkat piutang yang tidak tertagih akan berkurang 

6. Seksi Pengaduan di bagian Hubungan Langganan yang bertugas untuk 

meberikan penjelasan secara terperinci dan jelas mengenai apapun yang 

berkaitan dengan pembayaran sehingga apabila ada pelanggan yang 

komplain, tidak akan menghambat jalannya kegiatan pembayaran. 

Namun, dalam penelitian pada saat Praktek Kerja Lapangan (PKL) masih  

ditemukan beberapa masalah diantaranya :  

a. Pelaksanaan pembagian tugas masih belum merata khususnya dibagian 

loket pembayaran 

b. Masih ada karyawan yang belum mengerti akan Sistem yang sudah 

Computerized  

c. Masih terdapat salah pencatatan stand meter 

 

5.2 Saran 

Adapun saran – saran yang ingin penulis sampaikan yang sekiranya 

dapat membantu dan dapat menjadi masukan untuk perusahaan, diantaranya : 

1. Perusahaan Daerah Air Minum perlu pembagian tugas yang 

jelas melalui pelaksanaan sosialisasi Standar Operasi Prosedur  

(SOP) terhadap karyawan khususnya bagian loket pembayaran  

2. Perusahaan Daerah Air Minum perlu melakukan pelatihan 

mengenai Sistem yang baru khususnya sistem yang sudah 
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Computerized terhadap karyawan baik yang baru maupun yang 

lama sehingga kegiatan operasi perusahaan dapat berjalan 

dengan lancar 

3. Perusahaan Daerah Air Minum harus melakukan pengawasan 

internal, dengan memberikan sangsi yang tegas kepada 

petugas yang tidak disiplin kerja, dan juga pengawasan 

eksternal dengan sosialisai dengan kepada pelanggan untuk 

meningkatkan disiplin, ketertiban, kepatuhan dalam 

melaksanakan kewajiban pembayaran tagihan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


