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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Dapat disimpulkan pengelolaan dokumen di administrasi keuangan PT 

SIER memiliki peran yang sangat penting dalam proses keberlangsungan 

pengelolaan keuangan di perusahaan. Pengelolaan dokumen atau kuitansi di divisi 

administrasi keuangan melalui beberapa tahapan dalam menginput kuitansi. 

Tahap-tahap itu adalah penerimaan pembayaran tunai ataupun transfer melalui 

rekening SIER, lalu dokumen atau kuitansi Tanda Penerimaan dicetak setelah 

menerima bukti pembayaran  dari rekening SIER yang masuk. Setelah proses 

dilakukan kuitansi tersebut diserahkan ke bagian pelaksana keuangan (kasir) 

untuk penginputan dokumen ke dalam file Microsoft Excel, dokumen yang telah 

diinput ke dalam file lalu diproses dalam aplikasi bank untuk memasukkan nomor 

rekening dari TP dan SPPU yang sesuai dengan yang tertera dalam kuitansi, 

setelah itu dokumen diberikan ke staff yang menangani pengecekan apakah telah 

sesuai dengan dokumen, setelah itu diberikan kepada atasan untuk disetujui dan 

merilis kuitansi tersebut 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan selama melaksanakan PKL di PT Surabaya Industri Estate Rungkut 

(SIER), penulis melihat bahwa sistem pengolaan dokumen atau kuitansi yang 

dilakukan di divisi administrasi keuangan sudah sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Untuk penyimpanan Tanda Penerimaan (TP) yang belum diambil dari 

pihak ekstern sebaiknya diurutkan berdasarkan no TP. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah pengambilan TP jika ada dari pihak luar ingin mengambil kuitansi 

atau TP. 
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