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Abstraksi 

 Pendapatan hotel yang diterima dari transaksi penjualan memiliki arti yang sangat 

penting bagi kelangsungan hidup bisnis hotel. Bagi sebuah hotel yang memiliki sumber 

pendapatan yang banyak, masalah pendapatan akan menjadi lebih kompleks. Untuk itu, 

diperlukan adanya suatu sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern yang baik 

mengenai pendapatan.  

 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat menjelaskan 

mengenai situasi serta keadaan yang terjadi, mengevaluasinya dan memberikan alternative solusi 

terhadap permasalahan yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem 

pengendalian intern pendapatan pada Hotel Cakra Residence Malang, dan melakukan analisis 

terhadap prosedur pendapatan, sistem pengendalian internnya, serta informasi-informasi yang 

dihasilkan. 

 

 Berdasarkan hasil evaluasi, Hotel Cakra Residence Malang telah memiliki system 

pengendalian intern pendapatan yang sudah baik. Namun terdapat beberapa permasalahan karena 

adanya perangkapan jabatan pada room departemen, tidak ada bagian night audit, dan kebijakan 

manajemen dan standar operasi prosedur yang belum tertulis. Permasalahan tersebut perlu 

diperbaiki dengan melakukan pembenahan pada struktur organisasi dan penulisan kebijakan 

manajemen dan standar operasi prosedur, agar sistem pengendalian intern hotel menjadi lebih 

baik lagi. 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Pendapatan, Sistem Pengendalian Intern  
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Abstract 

 

 Hotel revenue that received from sales transaction has particular significance for the 

survival of the hotel business. For a hotel that has many sources of income, revenue problems 

will become more complex. This requires the existence of an accounting information system and 

a good internal control system related to the revenue. 

 

 This research is descriptive research. This research explain more about the situation and 

circumstances that occurred, evaluate it and provide alternative solutions to the problems that 

arise. This study aimed to evaluate the internal control system of revenue at Cakra Residence 

Hotel Malang, and analyze the revenue procedures, the internal control system, and the generated 

information. 

 

 Based on the evaluation result, Cakra Residence Hotel Malang already has a good 

internal system for revenue. However, there are some problems because of  a concurrently 

position in room department, no part of night audit, and management policy and standard 

operating procedures that have not been written. This problem needs to be improved by making 

improvements in the organizational structure and writing management policies and standard 

operational procedures, so that the hotel internal control system become even better. 

 

Key Words: Accounting Information System, Revenue, Internal Control System 

  

 

 

 

 



BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini persaingan dalam dunia bisnis semakin meningkat, termasuk dalam industri 

pariwisata. Bisnis dalam dunia pariwisata ini dapat meningkatkan pendapatan nasional dalam 

suatu negara jika seluruh komponennya dapat dioptimalkan. Dengan adanya peningkatan dari 

sektor pariwisata, maka secara otomatis akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat. 

Indonesia adalah salah satu negara yang mendapatkan pendapatan nasional dari sektor 

pariwisata dengan berbagai keragaman budaya dan objek wisata untuk dapat menarik 

wisatawan dalam negeri maupun luar negeri ke Indonesia. Untuk dapat menarik wisatawan 

dalam negeri maupun luar negeri ke Indonesia, maka diperlukan dukungan dari semua pihak 

mulai dari pemerintah sampai dengan seluruh lapisan masyarakat. Usaha yang dilakukan 

adalah melakukan promosi yang bertujuan mengenalkan budaya dan potensi pariwisata di 

Indonesia ke negara tetangga agar tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. 

Industri pariwisata juga didukung dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat modern 

akan wisata. Meningkatnya tekanan hidup dalam masyarakat modern akan mendorong 

berkembangnya dunia wisata dan bisnis perhotelan (Widanaputra, 2009). Disisi lain usaha ini 

juga harus didukung oleh pengelolaan industry pariwisata secara professional. Salah satu 

upaya pengelolaan industri pariwisata secara profesional adalah melakukan kerjasama yang 

baik antara pihak pemerintah, pengelola objek wisata, dan masyarakat dalam menjaga, 

memelihara serta melestarikan objek wisata dan keberagaman budaya. 



Terdapat beberapa hal yang juga penting dalam memajukan industry pariwisata di 

Indonesia, yaitu dengan menyediakan infrastruktur pendukung yang lengkap dan memadai. 

Karena di Indonesia masih terdapat berbagai infrastruktur yang masih kurang diperhatikan 

oleh pemerintah. Infrastruktur yang dapat mendukung perkembangan industri pariwisata 

diantaranya adalah fasilitas akomodasi. Dengan adanya fasilitas akomodasi yang lengkap dan 

memadai, maka kenyamanan wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia akan terjamin. 

Penyediaan fasilitas akomodasi yang memadai sangat terkait dengan peranan industri 

perhotelan di Indonesia. 

Saat ini di Indonesia, bisnis penginapan mulai menjadi topik hangat yang sering 

diperbincangkan oleh para investor untuk dijadikan objek investasi yang memiliki prospek 

cerah. Hal ini disebabkan karena setiap orang pasti akan memerlukan suatu objek  wisata 

yang tentunya juga dilengkapi dengan akomodasi berupa tempat penginapan seperti hotel. 

Telah banyak didirikan berbagai jenis penginapan mulai dari hotel, motel, losmen, vila 

maupun tempat penginapan lainnya yang bertujuan menyediakan tempat beristirahat dengan 

fasilitas yang lengkap dan memadai. Semakin banyaknya hotel yang berdiri menunjukan 

bahwa industri perhotelan semakin strategis untuk tujuan bisnis, sekaligus untuk mengurangi 

tingkat pengangguran di Indonesia. 

Hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, makanan, dan 

pelayanan-pelayanan lain untuk umum (Grolier Electronic Publishing Inc, 1995 dalam 

Widanaputra, 2009). Hotel dapat dikatakan sebagai suatu bentuk usaha industri yang 

kompleks, karena tercakup didalamnya suatu pelayanan produk maupun jasa. Seperti 

contohnya pada hotel berbintang yang memiliki pangsa pasar wisatawan mancanegara, diatur 

sedemikian rupa agar mengikuti standar hotel internasional. Mulai dari fasilitas kamar 



sampai dengan fasilitas lainnya seperti kolam renang, restoran, fitness center, laundry, spa, 

karaoke, dan lain-lain. Dalam industri perhotelan, penjualan merupakan suatu aspek yang 

sangat penting dalam urat nadi kehidupan tersebut. Dengan adanya aktifitas penjualan, maka 

hotel akan mendapatkan pendapatan baik dari segi operasional maupun diluar pendapatan 

operasional. Pendapatan merupakan hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan kepada 

pelanggan atau mereka yang menerima (Harahap, 2001:236). Produk suatu perhotelan yang 

menghasilkan pendapatan ini dapat berupa barang, jasa atau kombinasi barang maupun jasa. 

Dalam industri  perhotelan, pendapat diperoleh dari penjualan pada room departemen, food 

and baverage departemen hingga mencangkup minor departemen seperti swimming pool, 

laundry, drugstore, telephone, sport, spa atau massage dan lain-lain. 

Berkembangnya bisnis perhotelan dan semakin luas scope usaha dari bisnis ini membuat 

diperlukannya sebuah sistem informasi akuntansi yang baik, terutama dalam siklus 

pendapatan hotel untuk menunjang aktifitas manajemen serta pengambilan keputusan 

manajemen yang tepat. Sistem informasi akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, 

dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan 

yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 

2001).  

Sistem akuntansi disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak internal 

maupun eksternal perusahaan (Baridwan,1991:3). Menurut Howard F.Stettler, dalam 

Baridwan (1991:4) sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-

prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan 

ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan 

yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan lembaga-lembaga 



pemerintah untuk memilih hasil operasi. Pelaksanaan sistem akuntansi dapat dilakukan baik 

secara manual maupun terkomputerisasi. Sistem akuntansi manual akan menitikberatkan 

pada faktor manusia, sedangkan sistem akuntansi terkomputerisasi lebih menitikberatkan 

pada faktor komputer sebagai peran utama. Adanya sistem akuntansi terkomputerisasi 

bertujuan untuk menciptakan suatu otomatisasi terhadap prosedur-prosedur yang berlangsung 

dalam sistem dan mendapatkan hasil berupa informasi yang berkualitas bagi penggunanya 

(Wahana Komputer ,2001;74). Proses komputerisasi ini melibatkan manusia sebagai 

pengatur dan pengoperasi sedangkan komputer sebagai perangkat utama dan sebuah program 

aplikasi yang secara khusus menangani proses pengolahan data yang dimasukkan untuk 

menjadi informasi. Dengan demikian adanya sistem akuntansi terkomputerisasi akan 

membantu memudahkan manajemen untuk mengelola perusahaan. Dimana sistem akuntansi 

terkomputerisasi mampu menyederhanakan proses penyimpanan catatan, memiliki 

keakuratan yang lebih dibandingkan sistem manual, dan mampu memberikan informasi saldo 

akun setiap saat untuk mendukung pengambilan keputusan (Niswonger et all., 1999:203). 

Sistem informasi akuntansi yang baik dan memadai tercermin dari adanya bagian yang 

terlibat dalam menghasilkan dan mengkomunikasikan informasi akuntansi yang memadai, 

adanya prosedur atau urutan kegiatan untuk menghasilkan informasi yang efisien dan efektif, 

serta adanya dokumen atau media informasi akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan 

melaporkan informasi akuntansi yang lengkap. 

Masalah siklus pendapatan untuk hotel yang berskala besar dengan kegiatan operasional 

yang luas, tentu menjadi lebih kompleks dan merupakan prioritas utama bagi kelangsungan 

hidup hotel. Untuk itu diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang tepat atas siklus 

pendapatan hotel. Berdasarkan dari keterangan tersebut, maka keberadaan sistem informasi 



akuntansi siklus pendapatan dalam suatu hotel sangat penting dalam menyediakan informasi 

yang tepat, lengkap, benar, dan relevan. Aspek yang penting dalam sistem informasi 

akuntansi adalah peran yang dimainkan dalam proses pengendalian intern sebuah organisasi 

atau perusahaan. Sistem pengendalian intern merupakan struktur organisasi, metode, dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, megecek 

ketelitian, dan keandalan data akuntansi, medorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001:163). Dengan berkembangnya suatu perusahaan, maka 

kegiatan operasionalnya juga semakin banyak, sedangkan sistem yang dimiliki perusahaan 

terbatas dan pemimpin perusahaan juga tidak mungkin mengawasi seluruh kegiatan 

operasional. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern yang baik sangat diperlukan. 

Pengendalian dalam opersaional yang baik dimulai dari sistem operasional perusahaan yang 

tertata secara kronologis, sehingga setiap aktifitas dapat terlaksana dengan runtut. Rekam 

jejak pengendalian operasional juga dapat ditelusuri dengan baik karena adanya dokumentasi 

yang memadai dari setiap aktifitas. Jika sistem pengendalian intern tidak berjalan dengan 

baik, maka akan menyebabkan terjadinya moral hazard dan fraud (kecurangan) yang dapat 

mengurangi pendapatan sehingga merugikan perusahaan. 

Banyaknya sumber pendapatan hotel mengakibatkan dibutuhkannya suatu alat 

manajemen yang dapat memonitor pendapatan secara rutin dari masing-masing sumber 

pendapatan. Untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi manajemen, maka diperlukan 

suatu sistem pengendalian intern yang memadai dalam mencapai tujuan perusahaan. Agar 

tercipta suatu sistem pengendalian intern yang memadai atas siklus pendapatan, maka 

diperlukan suatu sistem informasi akuntansi yang baik . sehingga kebutuhan manajemen atas 

informasi pendapatan per hari dapat terpenuhi dengan baik dan tepat. 



Hotel Cakra Residence merupakan suatu industri yang bergerak dalam bidang pelayanan 

jasa, yaitu dengan menyediakan jasa penginapan dan jasa pelayanan bagi para wisatawan 

yang menginap di Hotel Cakra Residence. Hotel yang dibangun dengan desain style klasik 

gabungan unsur minimalis dan juga unsur jawa ini terletak di Turen yang ramai dengan 

kunjungan wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Sistem pengendalian intern atas 

pendapatan hotel sehari-hari menjadi prioritas utama bagi manajemen hotel tersebut. Sistem 

informasi pendapatan yang dilakukan dalam hotel belum bersifat komputerisasi, namun 

kegiatan pencatatan dilakukan secara manual. Pelaksanaan prosedur yang kurang baik atau 

bahkan tidak sesuai dengan standar atau pedoman hotel akan dapat menimbulkan 

permasalahan yang dikhawatirkan dapat memperngaruhi kinerja hotel. 

Pihak-pihak yang terkait dengan siklus pendapatan hotel merupakan hal yang perlu 

diperhatikan oleh hotel. Pihak-pihak yang terkait antara lain Room Departemen, Food & 

Beverage Departement, Minor Departement, dan Accounting Departement. Dalam 

pelaksanaannya, setiap bagian tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-

beda namun saling berhubungan dengan bagian lain. Pemisahan bagian-bagian yang terkait 

secara jelas wajib dijalankan manajemen, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 

perangkapan tanggung jawab yang dapat mempengaruhi independensi dalam 

pelaksanaannya. 

Laporan yang akurat dan informatif merupakan hal yang penting yang harus diutamakan. 

Laporan yang dihasilkan dalam siklus pendapatan harus dapat memenuhi kebutuhan 

manajemen, baik laporan mengenai penjualan kamar, makanan, dan minuman, serta laporan 

night auditor dan income auditor. Sistem pengendalian intern juga menjadi hal yang harus 

diperhatikan, karena pengendalian intern yang baik ditentukan dari konsistensi pelaksanaan 



terhadap prosedur yang digunakan di hotel. Di Hotel Cakra Residence sendiri terdapat kasus 

yang menarik dimana tidak ada night auditor serta ada perangkapan jabatan, apabila tidak ada 

night auditor dan terdapat perangkapan jabatan maka sangat memungkinkan terjadinya moral 

hazard karena pengendalian intern pada siklus pendapatan menjadi lemah. Kemudian ada 

beberapa kelemahan yang terjadi terkait dengan keberadaan standar operasional prosedur, 

dimana standar operasional prosedur tidak dibuat secara tertulis, hanya sebatas lesan, ini 

menyebabkan terjadinya kekurang tegasan dalam pembagian wewenang di Hotel Cakra 

Residence, kemudian terdapat pula kelemahan lagi dimana kebijakan manajemen tidak 

tertulis. Kemudian hal yang menarik disini adalah tidak ada peak season atau off season, 

disini okupansinya sekitar ± 60%, jadi setiap tahun selalu ada yang menginap disana, 

kemudian keuntungan tiap tahun selalu naik, tahun ini untung sekitar ± Rp 400.000.000,00. 

Tidak lupa tamu yang menginap disana itu dibagi 2 jenis tamu wisatawan dan tamu dinas, 

yang dimaksud tamu wisatawan disini adalah tamu yang berasal datang memang untuk 

berwisata di wilayah Malang Raya, kemudian tamu yang kedua adalah tamu dinas, tamu 

dinas disini adalah tamu yang menginap karena ada keperluan ke perusahaan PT Pindad 

maupun PT CMP selaku induk dari Hotel Cakra Residense, sehingga dari semakin 

beragamnya jenis tamu maka penulis merasa Hotel Cakra Residence perlu memiliki sistem 

pengendalian intern yang baik terkait siklus pendapatan karena dengan pengendalian intern 

yang baik maka kualitas dan profesional hotel meningkat dan kelangsungan hidup dari Hotel 

Cakra Residence terjaga. Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang sistem pengendalian intern atas siklus pendapatan pada Hotel 

Cakra Residence. Untuk itu penulis tertarik memilih topik tersebut dengan judul penelitian :  



“ ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA SIKLUS PENDAPATAN 

(Studi Kasus pada Hotel Cakra Residence) “ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang peneliti, maka dapat 

dirumuskan masalah, yaitu:  

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern pada siklus pendapatan yang 

terkait dengan penjualan kamar (Room Departemen) pada Hotel Cakra Residence? 

2. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern pada siklus pendapatan yang 

terkait dengan penjualan pada restoran dan bar (F&B Departemen) Hotel Cakra 

Residence? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan sistem pengendalian intern pendapatan yang terkait 

dengan penjualan kamar (Room Departement), serta memberikan usulan-usulan 

apabila terdapat kelemahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan sistem 

pengendalian intern pendapatan. 

2. Untuk menganalisisi pelaksanaan sistem pengendalian intern pada siklus pendapatan 

yang terkait dengan penjualan pada restoran dan bar (F&B Departement), serta 

memberikan usulan-usulan apabila terdapat kelemahan atau penyimpangan dalam 

pelaksanaan sistem pengendalian sintern pendapatan. 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Hotel Cakra Residence dalam 

mengimplementasikan sistem pengendalian intern pada siklus pendapatan. 

2. Memberikan sumbangan kepada perusahaan sebagai bahan pertimbangan dan 

pemikiran dalam mencari alternative pemecahan atas masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan yang bersangkutan. 

b. Bagi Penulis 

1. Dapat mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama 

proses perkuliahan. 

2. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai sistem informasi akuntansi. 

3. Dapat menambah wawasan penulis mengenai sistem informasi akuntansi yang baik 

dan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien. 

c. Bagi Pihak Lain 

1. Dapat memberikan referensi yang nantinya digunakan sebagai bahan penelitian 

selanjutnya di bidang yang terkait dengan penelitian ini. 

2. Dapat menambah wawasan pihak lain yang ingin lebih mengetahui tentang sistem 

pengendalian intern yang terkait dengan pendapatan hotel. 

 

 

 

 

 



1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah yang mendasari pemilihan 

judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II:  LANDASAN TEORI 

 Bagian ini menguraikan teori-toeri yang relevan dengan dasar pembahasan pada 

skripsi terutama mengenai sistem pengendalian intern pada hotel dan siklus 

pendapatan pada hotel, serta analisis pokok permasalahan yang ada.  

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini bahwa, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus, sumber dan metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data 

BAB IV:  PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentan gambaran umum Hotel Cakra Residence yang menjadi obyek 

penelitian yang meliputi sejarah, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, dan 

pembahasan mengenai pengendalian intern dari siklus pendapatan pada Hotel Cakra 

Residence. 

BAB V:  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari analisa pembahasan masalah 

dan saran-saran yang akan diberikan oleh penulis kepada perusahaan yang diteliti. 



 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1  SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

2.1.1   Pengertian Sistem Informasi 

Sebelum mengetahui pengertian sistem informasi terlebih dahulu perlu mengetahui 

definisi dari sistem dan prosedur. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:7), sistem 

merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok 

aktivitas. 

W. Gerald Cole dalam Baridwan mengungkapkan bahwa sistem adalah suatu kerangka 

dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang 

menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Sedangkan 

prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa 

orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam 

terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi (Baridwan, 1991:3). 

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang–ulang 

(Mulyadi, 2001:5) 

Dikemukakan pula oleh James A. Hall (2007:6) bahwa sistem adalah kelompok dari dua 

atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan 

sama. 



Sistem itu sendiri memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Adapun karakteristik suatu sistem adalah 

sebagai berikut: 

a. Memiliki komponen 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja 

sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat berupa suatu 

subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem tidak perduli betapapun kecilnya, 

selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-subsistem. Setiap subsistem 

mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungs tertentu dan 

mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai suatu 

sistem yang lebih besar yang disebut supra sistem, misalnya suatu perusahaan dapat 

disebut dengan suatu sistem dan industri yang merupakan sistem yang lebih besar dapat 

disebut dengan supra sistem. Kalau dipandang industri sebagai suatu sistem, maka 

perusahaan dapat disebut sebagai subsistem. Demikian juga bila perusahaan dipandang 

sebagai suatu sistem, maka sistem akuntansi adalah subsistemnya. 

b. Batas sistem (boundary) 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem 

yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu 

sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup 

(scope) dari sistem tersebut. 

c. Lingkungan luar sistem (environment) 

Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang 

mempengaruhi operasi sistem. 

 



d. Penghubung sistem (interface) 

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan 

subsistem yang lainnya. 

e. Masukan sistem (input)  

Merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa 

masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal (signal input). Maintenance 

input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal 

input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Sebagai contoh didalam 

sistem komputer, program adalah maintanance input yang digunakan untuk 

mengoperasikan komputernya dan data adalah signal input untuk diolah menjadi 

informasi. 

f. Keluaran sistem (Output) 

Keluaran sistem (Output) merupakan hasil dari energi yang diolah oleh sistem. 

g. Pengolah sistem (Process)  

Pengolah sistem (Process) merupakan bagian yang memproses masukan untuk 

menjadi keluaran yang diinginkan. 

h. Sasaran sistem.  

Sasaran ini merupakan tujuan dari sistem. Jika sistem tidak mempunyai sasaran, 

maka operasi sistem tidak akan ada gunanya 

  Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu 

prosedur yang disusun menurut pola tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prosedur 

merupakan urutan kegiatan klerikal yang dibentuk untuk menyeragamkan perlakuan terhadap 



transaksi perusahaan. Kegiatan klerikal (clerical operation) itu sendiri terdiri dari kegiatan 

mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar, yang terdiri dari : 

1. Menulis 

2. Menggandakan 

3. Menghitung 

4. Memberi kode 

5. Mendaftar 

6. Memilih 

7. Memindahkan 

8. Membandingkan 

(Mulyadi, 2001:6) 

 

Akuntansi memerlukan sistem, prosedur, metode dan proses-proses yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang melingkupinya. Oleh sebab itu untuk mengidentifikasi ruang lingkup 

sistem dan prosedur akuntansi harus memperhatikan dua aspek pokok yaitu : 

1. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. 

2. Kepada pihak siapa hasil–hasil kegiatan ditujukan. 

Pada dasarnya, suatu sistem merupakan sekelompok unsur yang saling berhubungan untuk 

bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa: 

1. Sistem terdiri dari unsur-unsur. 

Unsur-unsur suatu sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil, yang terdiri pula dari 

kelompok unsur yang membentuk subsistem tersebut. 

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. 

Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu dengan yang lainnya dan sifat serta kerja sama 

antar unsur sistem tersebut mempunyai bentuk tertentu. 

3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. 

Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu. 

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. 

(Mulyadi, 2001:3) 

 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri dari unsur-unsur yang 

membentuknya seperti input, proses, output dan batasan (tujuan dan kendala). Input akan 

diproses untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang dihasilkan atau output, yang kemudian 



diperlukan juga adanya batasan sebagai pedoman mengikat yang terdiri dari tujuan dan kendala. 

Unsur-unsur tersebut saling berhubungan erat untuk bekerja bersama-sama mencapai tujuan dari 

sistem tersebut. 

 Seperti yang diungkapnkan oleh Baridwan (1998) bahwa terdapat perbedaan antara data 

dan informasi. Data merupakan fakta atau julah yang artinya kecil dan merupakan kenyataan 

atau gambaran dari bentuk yang kasar (masih belum diolah), serta tidak berguna dalam 

pengambilan keputusan. Pada umumnya, data merupakan masukan (input) yang akan diproses 

menjadi informasi. Menurut O’Brien (2004), data merupakan fakta atau observasiyang masih 

belum diolah umumnya mengenai suatu fenomena fisik atau transaksi bisnis. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah fakta atau jumlah yang mempunyai 

kegunaan dalam pengambilan keputusan. Informasi ini merupakan keluaran (output) dari data 

yang diproses dalam sistem. Menurut Wilkinson et al. (2000) dan O’Brien (2004) informasi 

adalah data yang telah diolah, sehingga mengandung arti dan berguna bagi seseorang yang 

membutuhkan atau yang ditujukan. Informasi merupakan hal yang terpenting untuk siapa saja 

baik individu, kelompok, maupun perusahaan. Informasi akan diperoleh, dihasilkan dan disajikan 

kepada berbagai pengguna baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Wilkinson 

(1993:3) informasi terdiri dari data yang telah ditransformasi dan dibuat lebih bernilai melalui 

pemrosesan. Krismiaji (2001:15) berpendapat bahwa, informasi adalah data yang telah 

diorganisasi dan telah memiliki kegunaan serta manfaat. 

 Pengertian system informasi menurut Bodnar & Hopwood (2004) adalah sebagai sesuatu 

yang lebih mengarah pada penggunaan teknologi computer yang mengubah suatu data untuk 

menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat. Sistem informasi membantu para pengguna 

untuk bias memperoleh dan menggunakan informasi dalam proses pengambilan keputusan. 



Kemudian menurut Wilkinso et al. (2000) sistem informasi adalah suatu kerangka kerja dimana 

sumberdaya yang ada dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) menjadi keluaran 

(informasi), untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Menurut O’Brien (2004) sistem 

informasi adalah sebuah sistem yang menerima sumber-sumber data sebagai masukan (input) 

dan memprosesnya menjadi sebuah produk informasi yang berupa output. Sedangkan menurut 

Gelinas, (2002:13) information system is a man-made system that generally consist of an 

integrated set of computer-based and manual component established to collect, store, and 

manage data and to provide output information to users. 

 Gambar dibawah ini memperlihatkan hubungan antara data dengan informasi, dimana 

terjadi proses pemgolahan data menjadi suatu informasi. 

Gambar 2.1 

Pemrosesan / Pengolahan Data 

 

Data(masukan) informasi (keluaran)  

 

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan sistem informasi adalah suatu integritas 

elemen yang terdiri atas manusia, data, serta prosedur yang berinteraksi sehingga data tersebut 

dapat diolah untuk menghasilkan laporan informasi ynag berguna dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

 

 

 

 

Langkah-langkah Pemrosesan 

(dalam sistem informasi) 



 2.1.2 Komponen Sistem Informasi 

 Krismiaji (2002:16) mempunyai delapan komponen atas sebuah komponen sistem 

informasi yaitu antara lain: 

a. Tujuan 

Setiap sistem informasi dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang 

memberikan arah bagi sistem tersebut secara keseluruhan.  

b. Input 

Data harus dikumpulkan dan dimasukkan sebagai input kedalam sistem. 

c. Output  

Output adalah informasi yang dihasilkan dari sebuah sistem. Output dari sebuah sistem 

yang dimasukkan kembali ke dalam sistem sebagai input disebut umpan balik. 

d. Penyimpanan Data 

Data sering disimpan untuk dipakai lagi di masa yang akan dating. Data yang disimpan 

ini harus diperbaharui untuk menjaga keterkinian data. 

e. Pemroses 

Data harus diproses untuk menghasilkan informasi dengan menggunakan komponen 

pemroses. 

f. Instruktur dan prosedur 

Sistem informasi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa 

mendapat instruksi dan prosedur rinci. Perangkat lunak komputer dibuat untuk 

menginstruksikan computer melakukan pengolahan data. 

 

 



g. Pemakai 

Orang yang berinteraksi dengan sistem dan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh 

sebuah sistem informasi harus akurat, bebas dari kesalahan, dan terlindung dari akses 

secara tidak sah. 

 Berbeda dengan Romney et al (1997:10), menghasilkan informasi bagi kebutuhan para 

pengambil keputusan, ssstem akuntansi mempunyai komponen kegiatan: 

1. Mengumpulkan transaksi dan data lain, kemudian memasukkannya dalam sistem informasi 

akuntansi. 

2. Memproses data 

3. Menyimpan data untuk kebutuhan di masa dating 

4. Menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan menyediakan laporan atau pengguna 

dapat mengambil data yang disimpan dalam sistem informasi akuntansi. 

5. Mengendalikan keseluruhan pemrosesan sehingga informasi yang dihasilkan bersifat 

akurat dan dapat dipercaya. 

 2.1.3 Kualitas Informasi 

 Informasi harus dapat mempunyai kualitas yang baik agar dapat diolah oleh sebuah sistem. 

Menurut Hall (2001:17) kualitas informasi harus mencakup hal-hal dibawah ini, antara lain:  

a. Reliable (dapat dipercaya): informasi haruslah bebas dari kesalahan dan haruslah akurat 

dalam mempresentasikan suatu kejadian atau kegiatan dari suatu organisasi. 



b.  Relevan (cocok dan sesuai): Informasi yang relevan harus memberikan arti kepada 

pembuat keputusan. Informasi ini bisa mengurangi ketidakpastian dan bias meningkatkan 

nilai dari suatu keputusan. 

c. Timely (tepat waktu): informasi yang disajikan tepat pada saat dibutuhkan dan bias 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 

d. Complete (lengkap): informasi yang disajikan termasuk di dalamnya semua data-data yang 

relevan dan tidak mengabaikan kepentingan yang diharapkan pembuat keputusan. 

e. Understandable (dapat dimengerti): informasi yang disajikan hendaknya dalam bentuk 

yang mudah dimengerti oleh si pembuat keputusan. 

 2.1.4 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

 Terdapat bebrapa definisi mengendai system informasi akuntansi menurut para peneliti. 

Menurut Wilkinson et al. (2000) menjelaskan bahwa, ssstem informasi akuntansi adalah sebuah 

kesatuan yang terstruktur yang menggunakan sumber daya fisik guna mengubah data ekonomis 

menjadi data atau informasi akuntansi yang digunakan oleh pihak eksternal ataupun internal. 

Sedangkan menurut Bodnar & Hopwood (2004) menyatakan bahwa, sistem informasi akuntansi 

adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan alat yang didesain untuk megubah data 

keuangan maupun data lainnya menjadi sebuah informasi. Aspek yang paling penting dalam 

sistem informasi akuntansi adalah peran yang dimainkan dalam proses pengendalian intern 

sebuah organisasi. 

 Menurut Mulyadi (2001:3), sistem informasi akuntansi merupakan organisasi formulir, 

catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.  



2.1.4.1 Ruang Lingkup Sistem Informasi Akuntansi 

Ruang lingkup sistem akuntansi dan prosedur akuntansi meliputi: 

a. Sistem dan prosedur akuntansi yang pokok, yaitu sistem dan prosedur akuntansi 

yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang bersifat umum (neraca, laporan 

perhitungan rugi-laba, dan laporan posisi keuangan). Sistem dan prosedur akuntansi 

yang pokok tidak banyak dipengaruhi oleh sifat dan jenis usaha perusahaan, 

perusahaan yang manapun tidak mungkin dapat menghindarkan dirinya dari 

penyelenggaraan sistem dan prosedur akuntansi yang pokok, yang terdiri dari: 

i. Klasifikasi rekening-rekening pembukuan, yaitu penggolongan rekening-rekening 

ke dalam dua kelompok rekening yang terdiri dari rekeningrekening neraca dan 

rekening-rekening rugi-laba. 

ii. Buku besar, yaitu kumpulan rekening-rekening pembukuan baik rekening-

rekening yang akan disajikan dalam laporan keuangan atau rekening buku besar, 

maupun rekeing-rekening yang digunakan unluk mencatat perincian informasi 

yang terdapat dalam rekening buku besar atau rekeningrekening buku besar 

pembantu. 

iii. Buku jurnal, yaitu catatan pertama atas transaksitransaksi yang terjadi. 

iv. Formulir-formulir sebagai bukti dan dokumen pendukung transaksi, yang jenis 

dan jumlahnya, prosedur dan proses pembuatannya dilakukan dalam rangka 

pelaksanaan dan tergantung pada fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan. 

b. Sistem dan prosedur akuntansi pendukung (dari sistem dan prosedur yang pokok), 

yaitu sistem dan prosedur akuntansi yang diselenggarakan dalam rangka 

pengelolaan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pokok perusahaan. Berdasarkan sifat 



dan jenis usahanya, dapat dibuat suatu generalisasi mengenai ruang lingkup sistem 

dan prosedur akuntansi pendukung yang diperlukan scsuai dengan usaha pokok 

perusahaan sebagai berikut: 

i. Pada perusahaan jasa, disamping sistem dan prosedur akuntansi yang pokok, 

diperlukan sistem dan prosedur akuntansi pendukung untuk fungsifungsi 

pokoknya yang terdiri dari: 

1) Sistem dan prosedur penjualan dan penerimaankas. 

2) Sistem dan prosedur pencatatan waktu kerja, penggajian dan pengeluaran 

kas. 

ii. Pada perusahaan dagang, disamping sistem dan prosedur akuntansi yang pokok, 

diperlukan sistem dan prosedur pendukung untuk fungsi-fungsi pokoknya yang 

terdiri dari: 

1) Sistem dan prosedur penjualan dan penerimaan kas. 

2) Sistem dan prosedur pembelian dan pengeluaran kas. 

3) Sistem dan prosedur pencatatan waktu kerja dan penggajian. 

iii. Pada perusahaan manufaktur, disamping sistem dan prosedur akuntansi yang 

pokok, diperlukan sistem dan prosedur pendukung untuk fungsi-fungsi 

pokoknya yang terdiri: 

1) Sistem dan prosedur penjualan, dan penerinmaan kas. 

2) Sistem dan prosedur pembelian, dan pengeluaran kas. 

3) Sistem dan prosedur pencatatan waktu kerja, dan penggajian. 

4) Sistem dan prosedur produksi dan akuntansi biaya. 



2.1.4.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Adapun tujuan Sistem Informasi Akuntansi yang disebutkan Mulyadi (2001:19), 

antara lain: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi dilakukan jika perusahaan baru 

didirikan atau perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang telah 

dijalankan selama ini. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sudah ada, 

baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. 

Adakalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan 

manajemen, baik dalam hal ketepatan penyajian, struktur informasi yang terdapat dalam 

laporan maupun mutu penyajiannya. Hal ini mungkin disebabkan karena usaha yang 

sedang dijalankan sedang mengalami perkembangan, sehingga menuntut sistem 

informasi akuntansi untuk di kembangkan lagi sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

manajemen. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk 

memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk menyediakan 

catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. 

Akuntansi adalah alat pertanggungjawaban kekayaan perusahaan. Pengembangan 

sistem informasi akuntansi sering digunakan untuk memperbaiki perlindungan terhadapa 

kekayaan perusahaan sehingga pertanggungjawabannya dapat terlaksana dengan baik. 



Sistem informasi akuntansi dapat pula ditujukan untuk memperbaiki pengecekan internal 

agar informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dipercaya. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.  

Pengembangan sistem akuntansi sering kali ditujukan untuk menghemat biaya. 

Informasi merupakan barang ekonomi. Untuk memperolehnya, diperlukan 

pengorbanan sumber ekonomi yang lain. Oleh karena itu, dalam menghasilkan 

informasi perlu dipertimbangkan besarnya manfaat yang diperoleh dengan 

pengorbanan yang dilakukan. Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi 

keuangan diperhitungkan lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, 

maka system yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk mengurangi pengorbanan 

sumber daya bagi penyediaan informasi tersebut. 

Sedangkan menurut  Wilkinson et al (2000) , tujuan dari sistem informasi akuntansi 

adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (stewardship). Kepengurusan manajemen 

merujuk ke tanggungjawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara 

benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya ke pihak 

eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan-laporan yang diminta lainnya. 

Secara internal, pihak manajemen menerima informasi kepengurusan dari berbagai 

laporan pertanggungjawaban.  

b. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi akuntansi 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal guna mengambil keputusan.  



c. Untuk mendukung kegiatan operasi harian perusahaan. Sistem informasi akuntansi 

menyediakan informasi bagi personel operasi untuk membantu mereka melakukan tugas 

harian dengan efektif dan efisien.  

Mulyadi (1993) juga menyebutkan tujuan sistem akuntansi adalah: 

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.  

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik 

mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun sturktur informasinya.  

c. Untuk memperbaiki pengawasan dan pengendalian internal yaitu untuk menyediakan 

catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.  

d. Untuk mengurangi biaya clerical dalam penyelesaian catatan akuntansi.  

 

Dari beberapa tujuan yang diungkap diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari sistem informasi akuntansi adalah menampilkan informasi tentang akuntansi kepada 

pemakainya baik penakai dari pihak internal maupun ekternal perusahaan yang nantinya akan 

digunakan untuk mengambil leputusan yang tepat. 

 

2.2 SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2001 : 163) yang dimaksud pengendalian internal adalah sistem 

pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 



Pengendalian intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, 

manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut : keandalan pelaporan keuangan, 

kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi 

(Jusup, 2003). 

Menurut Wilkinson (2000) kerangka pengendalian merupakan bagian intergral dari 

sistem informasi perusahaan, kerangka yang terdiri dari beragam tindakan pengendalian dan 

pengamanan ini meliputi semua trasaksi serta praktek-praktek organisasi, operasi, dan bahkan 

manajemen perusahaan. Karena tindakan pengendalian dan pengamanan bersifat internal bagi 

perusahaan, dan kerangka ini seringkali dinamai struktur pengendalian internal. 

Kemudian D. Hartanto memberikan penjelasan tentang pengendalian intern dengan 

membedakan dalam arti yang sempit dan dalam arti luas yang secara lengkap disebutkan sebagai 

berikut : 

Dalam arti sempit : pengendalian intern disamakan dengan “internal check” yang merupakan 

prosedur-prosedur mekanisme untuk memeriksa ketelitian dari data-data administrasi, seperti 

mencocokkan penjumlahan horizontal dengan penjumlahan vertikal. 

Dalam arti luas : pengendalian intern dapat disamakan dengan “manajemen control”, yaitu suatu 

sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk 

mengawasi / mengendalikan perusahaan. Dalam pengertian pengendalian intern meliputi : 

struktur organisasi, formulir-formulir dan prosedur pembukuan dan laporan (administrasi), 

budget dan standar pemeriksaan intern dan sebagainya (Hartanto, 1997). 

 Laporan Committee Of Sponsoring Organization (COSO) yang berjudul Internal Control 

Integrated Framework mendefiniskan pengendalian intern adalah sebagai berikut : 



“Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, 

manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan 

keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencampaian tujuan dalam kategori berikut : 

1. Keandalan pelaporan keuangan. 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

3. Efektivitas dan efisiensi operasi”. 

 

Berdasarkan definisi di atas, konsep-konsep yang terkandung dalam pengendalian intern 

menurut COSO adalah sebagai berikut : 

1. Pengendalian intern adalah suatu proses. Ini berarti bahwa pengendalian intern 

merupakan cara untuk mencapai tujuan itu sendiri. Pengendalian intern tediri dari 

serangkaian tindakan yang melekat dan terintegrasi dalam infrastruktur satuan usaha. 

2. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan hanya terdiri 

dari buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga orang-orang pada 

berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen, serta 

personil lainnya. 

3. Pengendalian intern hanya diharapkan memberikan keyakinan yang memadai, bukannya 

keyakinan penuh, bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha karena adanya 

adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh sistem pengendalian 

intern dan perlunya mempertimbangkan biaya dan manfaat yang bersangkutan dengan 

penetapan pengendalian tersebut. 

4. Pengendalian intern memusatkan pada pencapaian tujuan yang terpisah namun saling 

melengkapi yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 

Berdasarkan definisi dan konsep dasar yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami 

bahwa pengendalian intern terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan dan harus dipatuhi oleh dewan komisaris, manajemen dan anggota lain entitas 

yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan berikut : 



1. Kepercayaan terhadap pelaporan keuangan (baik bagi pihak internal maupun pihak 

eksternal serta pencegahan pemanipulasian laporan keuangan). 

2. Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi (termasuk pengamanan terhadap kekayaan 

perusahaan atau entitas dan penilaian kinerja). 

3. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan 

atau entita 

2.2.2 Tujuan Pengendalian Intern 

Suatu pengendalian intern yang dianggap baik oleh suatu organisasi, belum baik dan 

cocok untuk organisasi lainnya, walaupun keduanya merupakan organisasi sejenis, hal ini 

dikarenakan adanya perbedaan mengenai besar kecilnya ukuran suatu organisasi, struktur 

organisasi, dan keahlian pegawai yang dimilikinya. 

Mulyadi (2001 : 163) dan Baridwan (2002 : 13) menyebutkan bahwa tujuan dari sistem 

pengendalian intern menurut definisi yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas adalah : 

1) Menjaga kekayaan organisasi 

2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi 

3) Memajukan efisiensi dan kebenaran data akuntansi 

4) Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijakan manajemen yang 

telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Menurut Krismiadji (2002:305) tujuan dari SPI adalah untuk memberikan pengawasan 

yang memadai untuk menjamin bahwa: 

1. Semua transaksi telah diotorisasi secara tepat 

2. Semua transaksi yang dicatat adalah valid 

3. Semua transakasi yang valid dan diotorisasi telah dicatat 



4. Semua transaksi telah dicatat secara akurat 

5. Semua kativa dilindungi dari kehilangandatau pencurian 

6. Aktivitas bisnis dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

 

Menurut COSO, terdapat lima tujuan pengendalian intern atas transaksi, antara lain 

adalah sebagai berikut : 

1. Otoritas (wewenang), yaitu setiap transaksi harus mendapatkan otorisasi dengan 

semestinya berdasarkan strukur dan kebijakan perusahaan, dan dalam kondisi tertentu 

sangat mungkin diperlukan otorisasi khusus. 

2. Pencatatan, yaitu pencatatan atas transaksi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan 

pada waktu yang tepat dengan uraian yang wajar. Transaksi yang dicatat adalah transaksi 

yang benar-benar terjadi dan lengkap. 

3. Perlindungan, yaitu harta fisik berwujud tidak boleh berada di bawah pengawasan atau 

penjagaan dari mereka yang bertanggungjawab atas pencatatan. Dalam hal ini, sistem 

pengendalian intern memperkecil resiko terjadinya kecurangan oleh karyawan atau 

bahkan pihak manajemen sekalipun. 

4. Rekonsiliasi, yaitu rekonsiliasi secara kontinyu dan periodik antara catatan dan harta fisik 

harus dilakukan, misalnya dengan mencocokkan jumlah persediaan barang antara kartu 

persediaan dengan persediaan fisik digudang. 

5. Penilaian, yaitu pihak manajemen harus membuat ketentuan agar memberikan kepastian 

bahwa seluruh harta perusahaan dicatat berdasarkan nilai yang wajar. 

Sistem pengendalian internal mempunyai kandungan yang terdiri dari kebijakan dan 

prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu 



suatu entitas akan tercapai. Hall (2001) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern 

merangkum kebijakan, praktik dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai 

empat tujuan utama, yaitu : (1) untuk menjaga aktiva perusahaan, (2) untuk memastikan akurasi 

dan dapat diandalkannya catatan dan informasi akuntansi, (3) untuk menghasilkan efisiensi 

operasi perusahaan, (4) untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan oleh manajemen. 

2.2.3 Ciri-ciri Pengendalian Intern 

Di dalam penerapan pengendalian intern terdapat beberapa ciri pokok yang 

mengindikasikan diterapkannya suatu pengendalian oleh perusahaan. Seperti yang dikemukakan 

oleh Baridwan (1991:14) dalam bukunya “Sistem Akuntansi” bahwa terdapat beberapa ciri 

pokok sistem pengendalian intern: 

1. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. 

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada 

unit–unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan pokok 

organisasi. Suatu dasar yang berguna dalam menyusun struktur organisasi perusahaan 

adalah pertimbangan bahwa organisasi itu harus flexible dalam arti memungkinkan adanya 

penyesuaian–penyesuaian tanpa harus mengadakan perubahan total, selain suatu organisasi 

yang disusun harus dapat menunjukkkan garis wewenang dan tanggung jawab jelas dalam 

arti dapat memisahkan fungsi–fungsi operasional, penyimpanan dan pencatatan. Pemisahan 

ini diharapkan dapat mencegah timbulnya kecurangan dalam perusahaan. 

2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna untuk 

melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang, pendapatan dan 

biaya. 

Sistem wewenang dan prosedur yang pembukuan yang baik berguna untuk melakukan 

pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang, pendapatan, dan biaya. 

Sistem wewenang dan prosedur pembukuan dalam suatu perusahaan merupakan alat bagi 

manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap operasi dan transaksi yang terjadi, 

pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan dokumen yang merupakan 

bukti terjadinya transaksi dan juga sebagai dasar untku pencatatan transaksi–transaksi 

tersebut.  

3. Praktik–praktik yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas dan fungsi setiap 

bagian dalam organisasi. 



Yang dimaksud dengan praktik yang sehat adalah setiap pegawai dalam perusahaan 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Praktik yang sehat ini 

harus dilakukan oleh seluruh prosedur yang ada sehingga tidak ada satu bagian dalam 

perusahaan yang mengerjakan suatu transaksi dari awal sampai akhir. 

4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Untuk mendapatkan pegawai yang tingkat kecakapannya cukup, langkah–langkah dimulai 

sejak penerimaan pegawai baru. Hendaklah dilakukan seleksi dan serangkaian test agar 

dapat ditentukan apakah calon pegawai yang bersangkutan memenuhi kriteria yang 

diinginkan. Apabila pegawai sudah diterima bekerja dalam perusahaan, perlu diadakan 

serangkaian pelatihan agar dapat meningkatkan kecakapan pegawai dan mampu mengikuti 

perkembangan perusahaan. 

(Baridwan, 1991:14) 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa agar dapat tercipta suatu sistem pengendalian 

intern yang baik pada perusahaan maka beberapa elemen pokok dari pengendalian intern seperti 

struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional dengan tepat, sistem wewenang 

dan prosedur yang baik, dokumentasi dan catatan yang memadai, praktik yang sehat serta tingkat 

kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab harus dapat diterapkan dengan baik. 

Dengan demikian diharapkan dapat membantu mencapai apa yang menjadi tujuan dari 

pengendalian intern dan jangka panjang tentunya pada pencapaian tujuan perusahaan. Dengan 

menerapkan pengendalian intern maka terpenuhi pula: 

1. Keamanan harta kekayaan perusahaan, baik dari segi pemborosan atau kecurangan yang 

disengaja maupun tidak disengaja. 

2. Tingkat keakuratan akan data akuntansi. 

3. Efisiensi usaha yang meningkat. 

4. Kebijakan manajemen yang tertaati 

 

 

 



2.2.4 Komponen Sistem Pengendalian Internal 

Untuk memenuhi tujuan-tujuan sistem pengendalian internal ada beberapa elemen dalam 

sistem pengendalian intern sehingga suatu sistem dapat dikatakan memuaskan menurut mulyadi 

(2001 : 164) yaitu antara lain: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Prinsip-

prinsip yang harus dipegang dalam menyusun struktur organisasi adalah : 

1) Adanya pemisahan fungsi yang jelas (fungsi pencatatan, pelaksanaan, penyimpanan, 

dan pengelolaan). 

2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua 

tahap suatu transaksi dari awal sampai akhir. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup 

terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya perusahaan secara cukup. Selain itu dalam 

penerapannya juga harus didukung dengan menggunakan bagan arus prosedur (flow chart) 

dan formulir-formulir yang diperlukan. 

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Misalnya 

penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak, melakukan inspeksi mendadak terhadap 

obyek-obyek yang dianggap penting. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kualitas karyawan ditentukan 

oleh tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan ahlak. 

 Menurut kerangka kerja committee of Sponsoring Organization (COSO) terdapat lima 

komponen struktur pengendalian internal yang saling berkaitan dan sama-sama penting. Empat 

komponen berkaitan dengan desain dan pengoprasian sistem pengendalian intern, yaitu : 

lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, imformasi dan komunikasi, serta aktivitas 



pengendalian. Sedangkan komponen kelima yaitu pemantauan (monitoring) merupakan 

komponen yang dirancang untuk memastikan bahwa pengendalian internal terus beroperasi 

secara efektif. 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian merupakan rangkaian tindakan, kebijakan, dan prosedur yang 

mencerminkan sikap menyeluruh personel organisasi terhadap pengendalian dan pentingnya 

pengendalian bagi organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana 

pengendalian dalam suatu organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian menciptakan 

suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel 

organisasi tentang pengendalian. 

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu organisasi antara 

lain : 

a. Integritas dan nilai etika 

Integritas dan nilai etika merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas 

yang kemudian standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktik. 

Pihak manajemen, dalam hal ini kepala bagian beserta kepala sub bagian yang ada, 

bertanggung jawab meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan 

suatu kultur organisasi yang menekankan pentingnya pengendalian internal, khususnya 

atas siklus penjualan, kepada seluruh staf yang terlibat dalam aktivitas ini. 

Untuk memperkuat nilai-nilai etika, organisasi sedapat mungkin harus menghindari 

kebijakan dan praktik-praktik yang mengakibatkan dorongan atau peluang untuk 

melakukan pelanggaran, seperti pencapaian target jangka pendek dengan mengabaikan 

dampak resiko yang bersifat jangka panjang, sistem kompensasi yang terlalu didasarkan 



pada kinerja jangka pendek, pemisahan fungsi yang tidak efektif dan pengenaan sanksi 

yang terlalu ringan atas pelanggaran yang dilakukan. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Kompetensi merupakan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas. Dalam rangka mencpai tujuan organisasi harus memiliki 

kompetensi sesuai dengan bidang yang akan dijalaninya. Komitmen terhadap kompetensi 

meliputi pertimbangan atas persyaratan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan yang 

diperlukan, serta pelatihan dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan 

kompetensi itu sendiri. 

c. Filosofi dan gaya operasi manajemen 

Setiap organisasi memiliki budaya organisasi, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis. Budaya organisasi berperan dalam pencapaian visi dan misi suatu organisasi. 

Filosofi dan gaya operasi manajemen, merupakan unsur budaya organisasi. Filosofi 

merupakan seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi organisasi dan 

semua anggota organisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang 

seharusnya tidak dilakukan. Sementara itu, gaya operasi manajemen, mencerminkan ide 

atasan tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan. 

d. Struktur organisasi 

Didalam suatu organisasi, diperlukan adanya struktur organisasi yang jelas. Struktur 

organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional 

kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok 

organisasi. Hal ini dimaksudkan agar terdapat suatu pembagian tugas yang jelas. Pada 

prinsipnya, pembagian tugas ini dimaksudkan agar tidak seorangpun bisa melakukan atau 



menyembunyikan kesalahan atau ketidakberesan tanpa segera diketahui oleh staf yang 

lain, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari. 

Secara umum ada beberapa jenis kegiatan yang fungsinya harus diterapkan secara 

terpisah, yaitu : 

1) Pengesahan/otorisasi transaksi keuangan. 

2) Pencatatan transaksi ke dalam catatan keuntungan, dan 

3) Melakukan pemeliharaan asset 

e. Dewan komisaris dan komite audit 

Dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham dalam perusahaan yang berbadan 

hokum perseroan terbatas. Fungsi dari dewan ini adalah malakukan pengawasan terhadap 

pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), atau dengan kata 

lain mencegah konsentrasi pengandalian pada fungsi direksi. Komite audit dibentuk 

untuk memperkuat indepedensi auditor yang dipercaya masyarakat untuk menilai 

kewajaran laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. 

f. Pembagian wewenang dan tanggung jawab 

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang 

memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, 

dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk 

otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Agar mendapatkan sistem pengendalian intern yang baik, kepala bagian harus 

mempekerjakan orang yang cakap dan berintegritas, kemudian melatih mereka agar 

memahami tugas dan tanggung jawabnya. Secara teratur harus dilakukan evaluasi 



terhadap pegawai, bagi pegawai yang menunjukkan kinerja yang tidak memuaskan, harus 

diberi pengarahan dan pelatiahan ulang, atau mungkin lebih baik dimutasikan. 

2. Penaksiran Risiko 

 Sebelum membahas mengenai penaksiran risiko, kita harus mengetahui terlebih dahulu 

mengenai pengertian risiko. Risiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang 

tentang kerugian. Sedangkan penaksiran risiko merupakan serangkaian tindakan yang 

dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko entitas 

yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah sesuai 

dengan kondisi organisasi, yang antara lain disebabkan oleh perubahan susunan personalia, 

sistem informasi, perkembangan teknologi, sistem akuntansi, hukum dan peraturan, serta 

perilaku. 

 Proses penetapan risiko suatu perusahaan harus mempertimbangkan kejadian-kejadian 

dan keadaan-keadaan eksternal dan internal yang dapat timbul dan mempengaruhi 

kemampuan perusahaan untuk mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan data 

keuangan sesuai dengan asersi manajemen di dalam laporan keuangan. Risiko-risiko dapat 

timbul atau berubah dikarenakan hal-hal berikut : 

1)  Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan 

Perubahan lingkungan operasi perusahaan dapat mengakibatkan perubahan dalam 

tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan. 

2)  Karyawan baru 

Karyawan baru mungkin mempunyai pandangan atau pengertian yang lain atas 

pengendalian internal yang sedang diterapkan oleh perusahaan. 

 



3)  Sistem informasi baru 

Perubahan sistem informasi dapat merubah risiko yang berhubungan dengan 

pengendalian internal. 

4)  Perubahan yang pesat 

Pertumbuhan operasi perusahaan yang pesat dapat meningkatkan risiko sebagai akibat 

dari pengendalian yang sudah tidak berfungsi secara tidak memadai. 

5)  Teknologi baru 

Teknologi baru sudah pasti memiliki risiko yang baru yang belum tentu ada 

pengendaliannya. 

6)  Lingkup produk dan kegiatan baru 

7)  Restrukturisasi perusahaan 

Penyusunan kembali dalam tubuh perusahaan dapat disertai dengan pengurangan staf 

dan perubahan dalam pemisahan tugas yang dapat merubah risiko yang berkaitan 

dengan pengendalian internal. 

8)  Operasi perusahaan secara luas 

Perluasan daerah usaha menimbulkan risiko yang dapat berdampak pada pengendalian 

internal perusahaan. 

9)  Aktivitas akuntansi 

Penerapan atau perubahan-perubahan prinsip akuntansi dapat menimbulkan risiko 

dalam mempersiapkan laporan keuanngan.  

3. Informasi dan Komunikasi 

 Tujuan dari adanya sistem informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, 

lengkap, tepat waktu, dan relevan, yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan 



yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian internal yang efektif 

harus mampu menyediakan informasi internal yang cukup dan menyeluruh mengenai 

kondisi keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan semua 

aktivitas, terutama yang memiliki potensi risiko tinggi, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan 

penerimaan dan pengeluaran kas. Informasi ini harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dan disajikan dalam format yang konsisten. 

 Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik 

internal maupun eksternal. Sistem pengendalian internal harus memastikan adanya saluran 

komunikasi yang efektif agar seluruh anggota organisasi sepenuhnya memahami dan 

mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. Sistem informasi akuntansi harus menhasilkan informasi yang tinggi kualitasnya 

dan mampu dikomunikasikan dengan baik. Aktifitas tersebut terdiri dari: 

a. Mengidentifikasikan dan memastikan keandalan data transaksi 

b. Menghasilkan laporan yang tepat waktu dan sesuai agar proses klasifikasi dan pelaporan 

keuangan dapat berjalan dengan benar 

c. Pengukuran yang akurat atas transaksi yang bernilai 

d. Pencatatan yang tepat sesuai dengan periode akuntansinya 

4. Aktivitas Pengendalian 

 Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan 

bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

 Aktivitas pengendalian menurut COSO merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari 

setiap fungsi dan kegiatan organisasi sehari-hari, meliputi : 



a.  Pengendalian sistem informasi, fungsi-fungsi yang ada pada Hotel Cakra Recidence, 

khususnya pada bagian keuangan melaksanakan verivikasi terhadap akurasi dan 

kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi sesuai dengan 

kebijakan yang berlaku. 

b.  Pemisahan fungsi yang memadai, hal ini dimaksudkan agar setiap orang dalam 

jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan / 

penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya. Sistem pengendalian internal yang 

efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang 

dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (conflict 

of interest). 

c.  Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan 

Salah satu cara yang digunakan untuk melindungi kekayaan dan catatan adalah dengan 

menyediakan perlindungan secara fisik. Perlindungan fisik terhadap kas, dilakukan 

dengan menyimpan uang diruang penyimpanan yang terdiri dari brankas dengan akses 

yang terbatas. Catatan yang ada disimpan dalam lemari biasa atau lemari kabinet yang 

memiliki bagian tersendiri untuk memudahkan penyimpanan dokumen sesuai dengan 

klasifikasinya dan masing-masing memiliki kunci. Perlindungan terhadap catatan dan 

dokumen sangat diperlukan, mengingat pentingnya arti catatam dan dokumen bagi 

organisasi dan resiko yang ditanggung organisasi bila catatan atau dokumen tersebut 

rusak atau hilang. 

d.  Review atas kinerja, mencakup review dan analisis yang dilakukan oleh pimpinan 

organisasi atas laporan keuangan organisasi yang dibandingkan dengan anggaran, 



apakah terdapat penyimpangan yang signifikan atau kesalahan dalam laporan keuangan 

untuk segera dilakukan tindakan perbaikan. 

5. Aktivitas Pemantauan (Pemonitoran) 

Setiap tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan memelihara 

pengendalian internal. Manajemen memantau pengendalian untuk mempertimbangkan 

apakah pengendalian tersebut beroprasi sebagaimana yang telah diharapkan. 

Pemantauan menurut Mulyadi (2001 : 195) 

“Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern 

sepanjang waktu”. 

 

Pemantauan dilaksanakan oleh orang yang semestinya melakukan pokok tersebut, bail 

pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat untuk 

menentukan apakah sistem pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan 

dan untuk menentukan apakah sistem pengendalian tersebut memerlukan perubahan karena 

terjadinya perubahan keadaan. 

Proses penilaian kinerja strukur pengendalian internal dapat terjadi pada saat aktivitas 

sedang berlangsung dan dapat dilakukan dengan evaluasi setiap akhir periode. Seorang 

auditor internal umumnya melakukan penilaian dari sistem pengendalian internal pada 

interval waktu tertentu dan melaporkan kelemahan-kelemahan maupun penyimpangan pada 

manajemen 

Pemantauan tersebut terdiri dari:  

a. Pengamanan sistem 

Pengamanan sistem biasanya dilakukan berupa penggunaan password (kata kunci) 

yang berkaitan dengan hak akses. 



b. Pengamanan data 

Pengamanan data biasanya dilakukan dengan adanya sistem backup data. Sistem ini 

,mampu mengatasi kemungkinan kehilangan data penting di dalam sebuah 

perusahaan.  

c. Pengembangan sistem 

Pengembangan sistem adalah salah satu aktifitas pemantauan guna memastikan 

bahwa sistem yang diterapkan dapat menfasilitasi kebutuhan operasional 

perusahaan. 

d. Pendokumentasian 

Pemantauan yang telah dilakukan harus mencakup seluruh bagian termasuk sistem 

pendokumentasian. 

e. Penjagaan aset secara fisik 

Pada tahap ini adalah tahapan yang memastikan bahwa sistem informasi yang 

dibentuk telah mampu menjaga aset-aset yang ada di perusahaan.  

Sedangkan menurut Mulyadi (200:164) unsure pokok sistem pengendalian intern adalah:  

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas 

Struktur organisasi menggambarkan pembagian tangung jawab fungsional kepada 

organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang 

cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki 

wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. 

 



c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. 

Cara-cara yang umum diterapkan dalam praktik yang sehat antara lain: 

1. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertangungjawabkan yang berwenang. 

2. Pemerikasaan mendadak. 

3. Setiap transaksi tidak boleh dilakukan dari awal sampai akhir oleh satu orang 

atau satu unit organisasi. 

4. Perputaran  jabatan secara rutin. 

5. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak 

6. Pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya secara periodic 

7. Pembentukan unit organisasi untuk mengecek efektifitas unsur-unsur sistem 

pengendalian intern yang lain.  

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 

Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsure pengendalian 

intern dapat dikurangi sampai atas minimal dan perusahaan mampu menghasilkan 

pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Cara yang dapat ditempuh 

untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya adalah dengan 

cara: 

1. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. 

2. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, 

sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya perusahaan untuk 

memperhatikan lingkungan pengendalian yang mencakup seluruh sikap manajemen dan 



karyawan. Dimana penekanan yang dilakukan terhadap pengendalian dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan pengendalian akan menciptakan lingkungan pengendalian yang 

efektif. Dalam pelaksanaannya, proses pengendalian ini tidak lepas dari prosedur yang 

ditetapkan. Prosedur pengendalian ini diterapkan untuk memberikan jaminan yang wajar 

bahwa sasaran bisnis akan dicapai dan kesalahan ataupun penyelewengan dapat dicegah 

melalui adanya standartisasi kerja. Proses tersebut tidak dapat jalan dengan sendirinya 

tanpa adanya pemantauan (monitoring) terhadap sistem pengendalian yang diterapkan. 

Pemantauan ini dapat diupayakan dengan melakukan penilaian dan pengamatan terhadap 

lingkungan pengendalian. Selain itu risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis perusahaan 

juga perlu diperhatikan. Dimana pengabaian akan hal tersebut akan menghambat upaya 

pencapaian tujuan dari pengendalian intern. Perusahaan perlu untuk melakukan 

identifikasi, analisis, dan evaluasi atas risiko yang terjadi. Sehingga dapat di perkirakan 

intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya. Dengan demikian tujuan 

pengendalian intern dapat dicapai. Pelaksanaan dari beberapa elemen diatas tidak lepas 

dari adanya informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan unsur dasar 

dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, 

penilaian resiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen 

untuk mengarahkan operasi dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan 

peraturan yang berlaku pada perusahaan. Informasi juga diperlukan dari pihak luar 

perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar 

eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan 

dan pelaporan eksternal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan perlu 

memperhatikan elemen-elemen dari pengendalian intern dimana elemen-elemen tersebut 



dirancang dan diterapkan manajemen untuk membantu pencapaian tujuan dari 

pengendalian intern suatu perusahaan. 

2.2.5 Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern 

Keterbatasan sistem pengendalian intern manurut Mulyadi (2002:181), yaitu:  

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personel perusahaan salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambilnya kaena keterbatasan 

informasi, waktu dan tekanan lain. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan mungkin terjadi karena 

personel salah dalam memahami dan menafsirkan kebijakan, perintah, atau 

membuat kesalahan karena kelalaian, kurangnya perhatian atau kelelahan. 

3. Kolusi 

Kolusi merupakan kerjasama yang dibangun oleh beberapa orang yang tidak 

mematuhi pengendalian intern, untuk tujuan mengambil keuntungan dan 

melakukan kecurangan terhadap kekayaan entitas untuk keperluan pribadi. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen atau pengurus dengan wewenang pengambilan keputusan yang ada 

pada mereka dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan 

untuk mengambil keuntungan pribadi, penyajian laporan keuangan yang 

berlebihan dan kepatuhan semu. 

 

 



5. Biaya lawan manfaat 

Dalam membangun dan mengimplementasikan pengendalian intern pengurus 

mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. 

Namun manfaat yang diperoleh dari pengendalian intern sulit diukur karena 

umumya bersifat kualitatif. 

6. Sense of control 

Jika pengawas dan pengurus serta manajer atau direksi tidak memiliki sense of 

control yang memadai, maka akan mendorong mereka untuk tidak 

mengambangkan dan mengimplementasikan pengandalian intern dengan baik. 

Yusup (2001:254) berpendapat bahwa sistem pengendalian intern memiliki 

keterbatasan: 

a. Kesalahan dalam pertimbangan karena kurangnya informasi 

b. Kemacetan karena kesalahpahaman instruksi 

c. Kolusi antar karyawan atau dengan pihak lain 

d. Pelanggaran oleh manajemen demi kepentingan pribadi 

e. Biaya dan manfaat harus seimbang 

2.2.6 Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2001:177), yang bertanggung jawab terhadap sistem 

pengendalian intern dalam perusahaan adalah terletak di tangan manajemen 

puncak, karena dipundak merekalah bertanggung jawab atas pengelolaan dana 

yang dipercayakan oleh pemilik perusahaan. Lain halnya dengan dinyatakan oleh 

Yusup (2001:225), bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas sistem 

pengendalian intern adalah: 



a. Manajemen, untuk penetapan dan pemeliharaan SPI 

b. Dewan komisaris dan komite audit untuk mengawasi adanya kecurangan  

c. Auditor intern, untuk memeriksa dan mengevaluasi kecukupan sistem 

pengendalian intern 

d. Personil perusahaan lainnya, untuk memberikan informasi bagi sistem 

pengendalian intern 

e. Akuntan independen atau akuntan publik, untuk menemukan kelemahan 

sistem pengendalian inter yang berhubungan dengan laporan keuangan. 

f. Pihak luar lainnya, untuk membuat ketentuan kaharusan menetapkan sistem 

pengendalian intern dalam perusahaan.   

2.2.7 Paparan Resiko 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, setiap perusahaan pasti 

memiliki resiko yang perlu dihadapinya. Menurut Wilkinson (2000) paparan 

risiko (risk exposure) adalah ancaman terhadap aset dan kualitas informasi 

perusahaan akibat terabaikannya atau tidak memadainya pengendalian. 

Menurutnya ada berbagai macam jenis-jenis dan tipe risiko, antara lain: 

1. Unintentional errors 

Unintentional errors merupakan risiko yang muncul akibat bentuk 

kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang. Kesalahan 

ini dapat mengurangi tingkat keakuratan dan kepercayaan dari data yang 

ada. 

 

 



2. Deliberate errors 

Deliberate errors merupakan risiko yang muncul dikarenakan bentuk 

kesalahan yang disengaja atau lebih dikenal istilah fraud. Tindakan ini 

cenderung melanggar peraturan dan memiliki tingkat risiko yang cukup 

besar. 

3. Unintentional Losses of Assets 

Unintentional Losses of Assets merupakan risiko yang muncul 

dikarenakan bentuk kesalahan yang mengakibatkan kehilangan aset yang 

dimiliki perusahaan secara tidak sengaja dikarenakan kejadian tertentu.  

4. Thieft of Assets 

Thieft of Assets merupakan risiko yang muncul dikarenakan pencurian aset 

yang dilakukan oleh seseorang 

5. Breaches of Secutity 

Breaches of Secutity merupakan risiko masuknya seseorang untuk dapat 

mengakses atau mengambil data perusahaan yang dikarenakan lemahnya 

pengamanan. 

6. Arts of Violence and Natural Disaster. 

Arts of Violence and Natural Disaster merupakan risiko dari munculnya 

kejadian-kejadian berupa bencana alam dan kekerasan lainnya yang tidak 

dapat diprediksikan.  

 Hall (2001) menyatakan bahwa terdapat beberapa risiko yang muncul dalam suatu 

organisasi yang tidak menerapkan pengendalian dengan baik. Risiko tersebut antara lain: 

a. Dilihat dari keterlibatan pekerja 



Apabila sistem pengendalian intern tidak dilakukan dengan baik, maka 

mungkin saja akan ada pegawai yang melakukan moral hazard. Hal tesebut 

dapat mengakibatkan adanya penurunan dari moral pegawai dan 

memburuknya hubungan dengan masyarakat sekitar. 

b. Dilihat dari keterlibatan pemerintah 

Apabila pengendalian tidak dilakukan dengan baik, maka mungkin saja akan 

terjadi pelanggaran hukum dan peraturan pemerintah. 

c. Dilihat dari aspek penjagaan atas aset perusahaan 

Apabila pengendalian tidak dilakukan dengan baik, maka mungkin saja akan 

terjadi pencurian atas aset perusahaan. 

d. Dilihat dari aspek pelaporan keuangan 

Kesalahan atas pengendalian dapat memberikan dampak yang serius dari 

laporan keuangan yang dihasilakan. 

 Apabila sistem yang diterapkan sudah terkomputerisasi, maka terdapat beberapa 

bentuk risiko yang akan dihadapi oleh penggunaan sistem informasi (Bodnar & 

Hopwood:2004), yaitu: 

1. Manipulasi input 

Manipulasi input adalah risiko yang diakibatkan tindakan kesengajaan berupa 

memanipulasi proses di dalam sebuah sistem. Risiko ini memicu kesalahan 

proses yang dijalankan. 

2. Manipulasi program 

Manipulasi program adalah risiko yang diakbatkan adanya tindakan yang 

merubah cara kerja program yang ada. 



3. Manipulasi data 

Manipulasi data adalah risiko yang diakibatkan tindakan kesengajaan berupa 

memanipulasi data di dalam sebuah sistem. Risiko ini memicu kesalahan data 

yang dihasilkan. 

4. Pencurian data 

Tindakan pencurioan data dapat mengakibatkan penggunaan data yang tidak 

sesuai dengan haknya.  

5. Sabotase 

Tindakan ini biasanya dilakukan melalui virus yang dimasukkna kedalam 

sistem operasi 

6. Penggunaan sistem yang tidak sesuai 

Tindakan ini berupa terjadinya kesalahan penggunaan sistem yang digunakan 

guna menghitung  besar gaji atau upah yang dibebankan.  

 

2.3 TINJAUAN MENGENAI HOTEL 

2.3.1 Definisi Hotel 

 Pengertian hotel menurut (hotel propriertors act, 1956 dalam Widanaputra, 2009) 

mengatakan bahwa, hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan 

menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang 

yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai 

dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Sedangkan pengertian hotel 

yang dimuat (Grolier Electronic Publishing 1995, dalam Widanaputra 2009) menyebutkan 

bahwa hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, makanan dan 



pelayanan-pelayanan lain untuk umum. Kemudian menurut Dirjen Pariwisata-Depparpostel 

menyatakan bahwa, hotel adalah suatu bisnis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 

seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya 

bagi umum, yang dikelola secara komersial. 

 2.3.2 Klasifikasi Hotel 

 Klasifikasi hotel menurut Menparpostel No.PM.10/PW.301/Pdb-77, dalam Widanaputra 

(2009) digolongkan ke dalam lima kelas hotel mulai dari bintang 1 samapi bintang 5, dimana 

penggolongan ini didasarkan pada jumlah kamar, fasilitas, peralatan yang tersedia, dan mutu 

pelayanan. Kemudian hal ini diperbaiki berdasarkan SK Menparpostel 

No.KM37/PW.340/MPPT-86, dimana penggolongan hotel ditetapkan sebagai berikut:  

1. Penggolongan hotel ditandai mulai dari bintang 1 sampai dengan bintang 5 

2.  Berdasarkan kondisi fisik: 

a. Besar kecilnya hotel atau banyaknya kamar 

b. Kualitas, lokasi dan lingkungan bangunan 

c. Fasilitas yang dimiliki hotel untuk tamu 

d. Kelengkapan peralatan yang tersedia 

e. Kualitas bangunan 

f. Tata letak ruang dan ukuran ruang 

3. Operasional manajemen, meliputi: 

a. Struktur organisasi, uraian tugas dan manual kerja secara tertulis 



b. Tenaga kerja, spesialisasi dan tingkat pendidikan karyawan 

4. Pelayanan, meliputi:    

a. keramahan, saopan dan menggunakan seragam 

b. pelayanan mengacu pada kebutuhan dan keinginan tamu 

c. pelayanan dibuka selama 24 jam (hotel bintang 4 dan 5) 

Selanjutnya dijelaskan oleh Komar (2006:19), bahwa kategori jenis-jenis hotel 

adalah:  

1. Commercial hotel: mengacu pada hotel yang khususnya melayani para tamu 

bisnis 

2. Airport hotel: adalah hotel yang terletak pada wilayah airport arena 

kenyamanannya bagi para tamu. 

3. Economy Hotel: adalah hotel yang telah tersebar di seluruh Negara untuk 

tamu dengan biaya terbatas. 

4. Suite Hotel: adalah jenis hotel yang baru dan sedang berkembang, ditandai 

dengan ruang tamu yang memiliki kamar tidur dan ruang tamu yang terpisah. 

5. Residential Hotel: hotel yang menawarkan pilihan jasa yang terbatas untuk 

para tamu atau kerja sama sementara, fasilitas akomodasi untuk tamu yang 

menginap dalam waktu singkat. 

6. Casino Hotel: hotel yang memiliki fasilitas perjudian dan kasino 



7. Resort Hotel: hotel yang pada umumnya berlokasi di tempat wisata dan 

biasanya melayani penuh makanan, minuman, kamar dan kebutuhan yang 

bersifat rekreasi untuk para tamu. 

2.3.3 Struktur Organisasi Hotel 

 Struktur organisasi pada hotel menunjukan suatu tingkatan hirarkis, dimana dalam 

struktur tersebut dapat diketahui bagian-bagian yang terdapat di hotel yang bersangkutan, 

hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain, dan hubungan antara atasan dengan 

bawahan. Menurut Soenarno (2006:61), struktur organisasi hotel terdiri dari unsur 

pemimpin hotel, yaitu General Manager atau Operasional Manager, para kepala bagian 

di masing-masing departemen yang meliputi: Front Office, Housekeeping, Laundry, Sales 

& Marketing, Engineering, Human Resources, Security, Accounting dan F&B. Pada 

umumnya Front Office, Laundry dan Housekeeping digabung menjadi satu divisi Rooms 

Division. 

Hotel besar pada umumnya mempunyai level kepemimpinan sebagai berikut (Soenarno, 

2006): 

1. Pemimpin perusahaan : General Manager 

2. Assistant: Resident Manager/ Assistant General Manager/ Operational Manager. 

3. Division head: Director of Marketing, Directors of Human Resources, Directors of 

Rooms, Directors of F&B, Directors of Engineering, Financial Controller. 

4. Departement head: FO Manager, Executief Housekeeper, Director of Sales, F&B 

Manager, Executive Chef, Assistant financial controller. 



5. Section Head: assistant F&B Manager, assistant chief engineer, restaurant manager, 

Sous Chef, Chief accountant, Chief security. 

6. Assistant section head: assistant restaurant manager, income auditor, chef de partie 

7. Senior staff: restaurant supervisor, FO Supervisor, Housekeeping supervisor 

8. Staff: Receptionist, waitercook, bellman, driver, room attendant 

Fungsi Struktur organisasi dalam perhotelan seperti yang dinyatakan oleh Ikhsan, 

(2008:11) adalah: 

1. Pernyataan Kebijakan 

Pernyataan kebijakan yang dimiliki perusahaan menjelaskan tentang keinginan 

manajemen puncak tentang perilaku dan tugas kerja karyawan. Hal ini akan 

memberikan arahan bagi karyawan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

fungsi jabatan masing-masing. 

2. Tujuan Kerja 

Sistem penganggaran yang efektif mensyaratkan bahwa, manajemen menetapkan 

tujuan untuk setiap segmen dalam organisasi. 

3. Tujuan Organisasi dan Tujuan Departemen 

Umumnya perusahaan menetapkan tujuannya dengan ukuran residual laba atau return 

on invested capital. System anggaran kinerja menjabarkan tujuan perusahaan ke 

dalam tujuan yang lebih rinci dan spesifik untuk jenjang yang lebih bawah seperti 

departemen, divisi, biro, bagian dan lain-lain. 

 



 2.3.4 Tinjauan Mengenai Front Office dan Back Office 

 Front Office bias dikatakan sebagai pusat dari kegiatan hotel. Front Office merupakan 

salah satu dari bagian dalam room department yang berfungsi dalam memberikan pelayanan 

pada bagian depan hotel (Widanaputra, 2009). Menurut Agusnawar (2002), front office/ kantor 

depan merupakan tempat tamu melakukan hubungan yang pertama kali dengan hotel (check in) 

dan terakhir kali (check out). Kegiatan operasional dari front office dapat dibagi menjadi empat 

kategori (Foster, 1993:79), yaitu: 

1. Reservasi: fungsinya untuk menangani pemesanan kamar yang diterima melalui 

komunikasi telepon, jaringan computer (internet), telex atau fax. 

2. Check in/check out: fungsinya meliputi menyambut tamu dan mendata kedatangan, 

mengelola ketersediaan kamar, menentukan kamar, memberikan kunci kamar, dan 

mengani tamu yang akan check out. 

3. Komunikasi (operator): fungsinya meliputi menangani pesan masuk atau keluar dari 

tamu dan sebagai informasi. 

4. Kasir front desk: fungsinya meliputi menangani akun tamu, menentukan status kredit, 

mempersiapkan bill saat tamu check out dan menerima pembayaran dari tamu. 

Sebagai tambahan dari berbagai fungsi kegiatan pada front office di atas adalah 

dimana seluruh staf pada front office juga berkewajiban untuk mengatur okupansi kamar 

hotel, mengatur reservasi, menjaga komunikasi dengan departemen housekeeping dan 

membuat pembukuan dalam laporan harian (foster, 1993). Seluruh laporan harian dan 

penerimaan dari front office akan diserahkan kepada night auditor, untuk diperiksa pada 

tengah malam. Staf yang pada umunya terdapat pada bagian front office antara lain 



adalah manajer front office, asisten manajer front office, operator telepon, reception, 

bagian reservasi dan juga kasir front desk. 

Back office merupakan keseluruhan dari berbagai departemen dan kegiatan setiap 

divisi yang telah direncanakan, dianggarkan, dan dianalisis (Foster, 1993:174). Pada 

beberapa hotel yang modern, back office memiliki beberapa fungsi menurut Foster 

(1993), yaitu: 

a. Ketepatan/keakuratan akuntansi 

b. Efektivitas pengendalian biaya 

c. Ketepatan/keakuratan peramalan 

d. Pelaporan keuangan 

Menurut Foster (1993), struktur organisasi pada back office biasanya 

dipimpin oleh financial controller. Financial controller akan dibantu oleh 

pengendali anggaran, manajer pembelian, menajer pembelian, manajer 

penggajian, penggajian, pengendalian F&B dan staff pembukuan akan membantu 

pekerjaan kepala akuntan. 

 

2.4 SIKLUS PENDAPATAN PADA HOTEL 

2.4.1   Definisi Pendapatan 

Definisi pendapatan menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2002:23) adalah, merupakan 

arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama 

periode, bila arus masuk ini mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanaman modal. Dalam www.wikipedia.com definisi pendapatan dari sudut pandang bisnis 

http://www.wikipedia.com/


adalah jumlah uang yang diterima oleh peresahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan 

produk dan, atau jasa kepada pelanggan. Sedangkan menurut harahap, (2001:236), pendapatan 

adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan kepada pelanggan atau mereka yang 

menerima. 

Lain halnya dengan hendriksen, (2000:374), yang menyatakan bahwa pendapatan adalah 

sebagai hasil dari suatu perusahaan. Hal itu biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang 

berlaku. Pendapatan diakui setelah kejadian penting atau setelah penjualan pada dasarnya telah 

diselesaikan. 

2.4.2   Bagian yang Terlibat dan Dokumen yang Digunakan 

Usaha hotel mempunyai sumber pendapatan utama berasal dari persewaan kamar (Room 

Departement), penjualan makanan dan minuman (F&B Departement), serta penjualan dari minor 

department lainnya. Berbeda dengan usaha lainnya, penjualan pada hotel mempunyai keunikan 

tersendiri seperti dinyatakan Widanaputra, (2009:80) yaitu: 

1. Produk yang dijual merupakan kombinasi barang dan jasa 

2. Penjualan pada usaha hotel biasanya mempunyai volume yang tinggi dengan harga 

individual yang relative rendah, hampir dengan usaha retail. 

3. Produk berbentuk barang yang dijual dihasilkan melalui proses produksi seperti yang 

dihasilkan oleh perusahaan manifaktur. 

4. Perusahaan harus mempunyai pesediaan kapasitas untuk dapat menjual prosduk 

berupa jasa. 

5. Penjualan atas produk dan jasa dibebani pajak dan servis. 



 Adapun bagian organisasi yang terlibat dalam siklus pendapatan hotel menurut 

Widanaputra, (2009:82) adalah: 

1. Penjualan kamar 

a. Reservation: bertugas menerima reservasi dari tamu dan memberikan informasi 

pada front office, roomboy, dan housekeeping serta bagian kredit. 

b. Front office: bertugas menerima tamu dan menyiapkan guest bill. 

c. Bellboy: bertugas mengantar tamu ke kamar. 

d. Roomboy: bertugas membersihkan dan menyiapkan kamar. 

e. Housekeeping: bertugas menyiapkan perlengkapan kamar 

f. Night audit: bertugas membuat laporan penjualan harian pada malam hari dan 

mencocokan penjual pada hari tersebut. 

g. Income auditor: bertugas melakukan pengecekan ulang dan memcatat atas 

penjualan yang terjadi. 

h. Bagian kredit: bertugas memberikan persetujuan kredit baik langsung maupun 

tidak langsung 

i. Account receivable: bertugas mencatat penjualan kredit dan menyiapkan faktur 

tagihan. 

 

 



2. Penjualan makanan dan minuman 

a. Waiter/waitres: bertugas memberikan pelayanan kepada tamu, dari menerima 

order, meneruskan order ke dapur dan menyajikan order serta memberikan 

informasi kepada kasir. 

b. Kasir: bertugas menyiapkan bill dan menerima pembayaran dari tamu 

c. Kitchen: bertugas menyiapkan order 

d. Income auditor: bertugas melakukan pengecekan ulang dan pencatatan atas 

penjualan yang terjadi 

e. Bagian kredit: bertugas memberikan persetujuan kredit baik langsung maupun 

tidak langsung 

f. Account receivable: bertugas mencatat penjualan kredit dan menyiapkan faktur 

tagihan. 

 Adapun formulir/dokumen yang digunakan pada siklus pendapatan hotel menurut 

Widanaputra, (2009:83) adalah:  

1. Dokumen Penjualan/penyewaan kamar 

a. Guest bill: digunakan untuk mencatat transaksi penjualan yang dilakukan oleh 

tamu selama menginap di hotel dan sebagai bukti tagihan kepada tamu, yang 

terdiri: 

(1). Master Bill: untuk mencatat transaksi penjualan kamar 



(2). Ekstra Bill: untuk mencatat transaksi penjualan yang lain selain kamar, 

seperti penjualan makanan dan minuman, penjualan ekstra bed, dan lain-lain 

b. Form A/Regristation form: digunakan untuk mencatat data pribadi tamu yang 

menginap dan sebagai laporan kepada pihak kepolisian 

c. Reservation Form: digunakan untuk mencatat reservasi tamu sebelum kedatangan 

tamu 

d. Room count sheet: digunakan untuk mengecek jumlah kamar yang terisi pada hari 

itu 

e. Room sales recapitulation: digunakan untuk mencatat penjualan kamar pada hari 

itu. 

f. Remittance of fund: merupakan sebuah amplop yang digunakan melaporkan dan 

menyetorkan hasil penjualan pada hari itu. 

2. Dokumen pada penjualan makanan dan minuman (F&B) 

a. Restaurant and bar order: digunakan untuk mencatat pesanan tamu 

b. Restaurant and bar check/bill: digunakan sebagai faktur penjualan  

c. Restaurant and bar summary of sales: digunakan untuk mencatat penjualan bauk 

tunai maupun kredit, pada masing-masing shift. 

d. Remittance of fund: merupakan sebuah amplop yang digunakan untuk melaporkan 

dan menyetorkan hasil pada masing-masing shift. 

 



2.4.3 Prosedur dan Laporan yang Dihasilkan 

 Menurut Widanaputra, (2009:84), prosedur-prosedur yang digunakan pada siklus 

pendapatan hotel adalah: 

1. Prosedur Penjualan Kamar 

a. Sebelum kedatangan, tamu akan melakukan reservasi baik secara individu ataupun 

melalui agen perjalanannya ke bagian reservation yang selanjutnya akan membuat 

reservation form dan mencatatnya dalam daftar kedatangan tamu, kemudian 

mendistribusikan form tersebut ke pihak FO, Roomboy, Housekeeping, dan kredit 

sebagai informasi. 

b. Saat tamu datang menunjukan bukti reservasi, FO akan mencocokannya dengan 

salinan RF, kemudian meminta tamu untuk mengisi dan menandatangani Form A, 

lalu memanggil bellboy dan memberikan kunci kamar kepada bellboy untuk 

mengantar tamu. 

c. Setelah tamu ke kamar, FO akan membuatkan bill untuk tamu, kemudian 

memasukkannya pada rak untuk masing-masing kamar yang ada di FO. 

d. FO mengisi room count sheet, melakukan posting untuk setiap pemakaian kamar 

pada bill, dan membuat room sales recapitulation (RSR), kemudian memasukan hasil 

penjualan dan RSR ke dalam remmitance of fund (ROF). 

e. FO mengirim Form A asli sebagai laporan ke pihak kepolisian dan mengarsip 

salinannya. 



f. Pada tengah malam night audit akan mengecek kembali hasil kerja FO pada hari 

tersebut 

g. Keesokan harinya ROF akan dikirim ke back office dan diterima oleh income audit, 

yang selanjutnya akan mencocokan kembali dan memilahnya, untuk hasil penjualan 

tunai diserahkan ke general cashier, dan sisanya diserahkan ke account receivable. 

h. Income audit berdasar informasi yang diberikan oleh night audit akan membuat daily 

of sales sebagai informasi kepada pihak manajemen tentang tingkat penjualan kamar, 

makanan dan minuman, dan pendapatan lain serta informasi tingkat hunian dan 

informasi lain dalam hari kemarin. 

i. Account receivable akan melakukan pencatatan dan menyiapkan invoice ke pihak 

agen perjalanan.  

2. Prosedur Penjualan Makanan dan Minuman 

a. Tamu datang ke restoran disambut oleh waiters, selanjutnya menyodorkan menu dan 

menyiapkan restaurant and bar order (RBO), serta mencatat setiap order tamu pada 

RBO. 

b. RBO diserahkan ke kitchen untuk menyiapkan menu yang diminta, dank e kasir outlet 

untuk menyiapkan restaurant and bar bill (RBB). 

c. Setelah selesai, tamu menyelesaikan pembayaran di kasir, jika tamu tidak membayar 

tunai, maka tamu diminta menandatangi RBB untuk nantinya akan dikirim ke FO agar 

diposting ke bill tamu. 



d. Pada akhir shift, kasir membuat restaurant and bar summary of sales (RBSS) dan 

memasukkan hasil penjualan ke ROF, kemudian menitipkan pada safe deposit box 

yang ada di FO untuk dikirim ke back office pada keesokan harinya. 

Adapun laporan yang dihasilkan dalam siklus pendapatan hotel ini adalah: 

1. Room Sales Recapitulation: laporan penjualan kamar 

2. Restaurant and Bar Summary of Sales: laporan penjualan makanan dan minuman. 

3. Daily of Sales: laporan penjualan hotel secara keseluruhan 

2.4.4 Sistem Pengendalian Intern Pendapatan Pada Hotel 

 Sistem pengendalian intern pendapatan terhadap hotel pada umumnya sama 

dengan sistem pengendalian intern terhadap perusahaan umum. Menurut Ikhsan (2008), 

terdapat beberapa unsur pengendalian intern yang perlu diperhatikan manajemen hotel 

terkait dengan sistem akuntansi pendapatan hotel, yaitu:  

1. Unsur Organisasi 

a. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. 

Pemisahan kedua fungsi ini maskudnya adalah untuk menciptakan pengecekan 

intern terhadap transaksi penjualan secara kredit 

b. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. 

Pemisahan ketiga fungsi tersebut, maka catatan piutang dapat dijamin 

ketelitiannya, kebenarannya dan piutang dapat tertagih. 

 

 



c. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas 

Pemisahan kedua fungsi ini akan mencegah terjadinya manipulasi catatan piutang 

atau kecenderungan lain yang sangat memungkinkan jika hanya ditangani satu 

karyawan. 

d. Transaksi harus dilakukan oleh lebih dari satu fungsi 

Dengan adanya unsur pengendalian intern tersebut, setiap transaksi akan selalu 

terkendali dengan baik karena kinerja karyawan yang satu dicek ketelitian dan 

keandalannya oleh karyawan lain.  

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan      

a. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda 

tangan pada faktur penjualan. 

b. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber 

yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Sehingga dengan cara 

ini maka tanggng jawab pengubahan catatan akuntansi dapat dibebankan kepada 

karyawan tertentu dan tidak ada satupun data yang dicantumkan dalam catatan 

akuntansi yang tidak dipertanggungjawabkan. 

3. Praktek yang Sehat 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak 

Formulir penting yang digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut tercetak 

dan penggunaan nomor urut tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh yang 

memiliki wewenang menggunakan formulir tersebut. 



 

 

4. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawab 

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. 

b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, 

sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini bersifat studi deskriptif yang memberikan gambaran secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki. Menurut Donald R. Cooper dan C. 

William Emory (1995:144) studi deskripitif adalah penelitian yang digunakan untuk 

mendeskripsikan fenomena yang berkaitan dengan populasi subjek atau untuk mengestimasi 

proporsi populasi yang memiliki ciri–ciri tetentu. Studi ini mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (M. Singarimbun dan S. Effendi, 

1990:4-5). Tujuan studi deskriptif ini adalah untuk mempelajari aspek apa, siapa, bilamana, dan 

bagaimana dari suatu topik (Donald R. Cooper dan C. William Emory, 1995:144), untuk dapat 

membuat suatu deskripsi mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian tertentu, sehingga tidak 

perlu untuk mencari atau mengembangkan keterkaitan antar variabel atau menguji hipotesis. 

Rancangan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk studi 

kasus. Menurut Nana S. Sukmadinata (2005:64), studi kasus merupakan suatu penelitian yang 

dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem yang dapat berupa program, kegiatan, peristiwa atau 

ikatan tertentu. Tujuan dari adanya studi kasus adalah untuk menghimpun data, mengambil 

makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Sedangkan Husein Umar (2000:55) 

mendeskripsikan studi kasus sebagai suatu penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu 

selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan 

kondisi masa lalunya. Maksud dalam penelitian ini agar peneliti dapat memahami secara 



mendalam mengenai sistem informasi akuntansi, model manajemen, sistem operasional, sistem 

pengendalian intern dan mengerti tentang maksud yang terkandung serta mengetahui bagaimana 

hasil laporan yang tercipta dalam aktivitas perusahaan tersebut. Berdasarkan pada pengertian 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif yang mengarah pada studi kasus 

adalah penelitian yang mendalam mengenai unit tersebut. 

3.2 Objek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Hotel Cakra Residence. Penelitian akan dilaksanakan 

selama jangka waktu penyusunan proposal dan skripsi dalam upaya memperoleh data-data yang 

diperlukan. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian penulis terdapat pada sistem 

pendapatan terkait dengan pengendalian intern yang diterapkan perusahaan pada sistem tersebut. 

Menilai bagaimana pengendalian intern perusahaan dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip 

pengendalian intern dengan mampu memenuhi elemen-elemen dan unsur-unsurnya sehingga apa 

yang menjadi tujuan dari pengendalian intern bagi perusahaan dapat direalisasikan. Dengan 

demikian, dapat diketahui bagaimana tingkat keefektifan atas pengendalian intern yang 

diterapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam kelancaran pelaksanaan aktivitas 

pendapatan perusahaan. 

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

 3.3.1 Sumber Data 

  1. Data Primer 

  Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli (tidak melalui perantara). Data primer ini berupa wawancara dan observasi. 



Cooper Emory (1996:256) berpendapat bahwa, data primer berasal dari sumber 

yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian.  

  2. Data Sekunder 

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Donald R. Cooper 

dan C. William Emory, 1995:256). Data sekunder dapat berupa bukti, dokumen, 

catatan atau laporan historis, buku-buku teks literature mengenai siklus 

pendapatan hotel dan juga mengenai sistem pengendalian intern. Data sekunder 

digunakan untuk tiga tujuan penelitian, yakni: 

a. Untuk mengisi kebutuhan akan rujukan khusus pada beberapa hal (contohnya 

seperti perkiraan produksi, suatu populasi). 

b. Sebagai sebuah bagian terpadu dari sebuah studi penelitian yang lebih besar. 

c. Membantu memutuskan apa kebutuhan penelitian selanjutnya yang perlu 

dilakukan sekaligus menjadi sumber hipotesis yang kaya. (Donald R. Cooper 

dan C. William Emory, 1995:257) 

Ada dua alasan penggunaan data sekunder dalam penelitian bisnis dan ekonomi, 

yakni: 

1. Efektifitas biaya 

Biaya pencarian data sekunder lebih murah daripada pencarian data primer.  

 



2. Penghematan waktu 

Waktu yang diperlukan untuk mencari data sekunder lebih singkat daripada 

data primer. Jika data yang diperlukan sudah tersedia dalam bentuk data 

sekunder, maka pengumpulan data primer jika masih diperlukan akan 

dilakukan untuk jumlah yang lebih kecil. Dengan demikian, waktu penelitian 

secara keseluruhan akan menjadi lebih pendek. (Mudrajad Kuncoro, 

2003:131) 

 3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

  1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Metode 

pengumpulan data ini dilakukan melalui interaksi secara langsung dari 

responden dengan mengadakan tanya jawab guna memperoleh data yang 

diperlukan terutama kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan room 

department dan F & B departement  

Wawancara dilakukan kepada General Manager Hotel & Cafe, resepsionis 

hotel, dan waiters F&B, wawancara yang dilakukan mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan siklus pendapatan pada Hotel Cakra Residence. Waktu 

pelaksanaan pada awal bulan Februari 2011. 

2. Observasi  

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan cara pengamatan langsung atau 

mengikuti kegiatan perusahaan secara langsung. Penelitian lapangan dapat 



dilakukan secara partisipatif ataupun non-partisipatif. Dalam penelitian 

lapangan partisipatif, peneliti turut serta dalam kegiatan yang sedang 

berlangsung seperti turut dalam peserta pelatihan kegiatan operasional 

perusahaan. sedangkan dalam penelitian lapangan non-partisipatif, peneliti 

hanya berperan mengamati kegiatan, tidak turut serta dalam kegiatan 

perusahaan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi lapangan dilaksanakan dengan cara pengumpulan data-data 

dengan mengadakan penelaahan dan mempelajari dokumen-dokumen 

perusahaan atas catatan-catatan perusahaan 

4. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara melakukan telaah atas data-

data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber meliputi buku-buku 

yang berhubungan dengan topik yang diteliti. 

3.4 Metode Analisis Data 

 Teknik dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kumulatif. Metode ini merupakan metode penganalisaan data yang berbentuk 

uraian kata-kata atau kalimat berupa laporan yang dikumpulkan dan dianalisis sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan. Data yang tersedia adalah data primer yang diolah dengan 

metode analisis kualitatif, yaitu teknik pengolahan data dengan cara mengumpulkan data-data 

berupa non-angka kemudian dibandingkan dengan teori atau konsep yang sudah ada. Hasil 



perbandingan tersebut akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tingkat 

pengendalian yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan. Evaluasi juga akan mengupas akibat-

akibat yang dapat muncul dalam implementasinya pada kondisi nyata dan memungkinkan 

terbentuknya alternatif pilihan sebagai jalan keluar atas masalah yang ada. Hasil evaluasi inilah 

kemudian ditarik sebagai kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam 

perusahaan. Analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

berdasarkan COSO, antara lain: 

1. Analisis terhadap Lingkungan Pengendalian atas siklus pendapatan yang terkait dengan 

penyewaan kamar (room) dan penjualan pada restoran dan bar ( F&B ). 

a. Menganalisis struktur organisasi, pemisahan wewenang dan tanggung jawab dari 

bagian-bagian yang terlibat dalam siklus pendapatan yang terkait dengan penyewaan 

kamar (room) 

b. Menganalisis struktur organisasi, pemisahan wewenang dan tanggung jawab dari 

bagian-bagian yang terlibat dalam siklus pendapatan yang terkait penjualan pada 

restoran dan bar (F & B).  

2. Analisis terhadap Penilaian Resiko atas siklus pendapatan yang terkait dengan 

penyewaan kamar (room) dan penjualan pada restoran dan bar (F&B). 

a. Menganalisis pengendalian hotel terhadap prosedur pendapatan untuk mengelola 

resiko yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan terkait dengan penyewaan kamar 

(room) 



b. Menganalisis pengendalian hotel terhadap prosedur pendapatan untuk mengelola 

resiko yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan terkait dengan penjualan restoran 

dan bar (F&B) 

3. Analisis terhadap Pengendalian Aktifitas atas siklus pendapatan yang terkait dengan 

penyewaan kamar (room) dan penjualan pada restoran dan bar (F&B). 

a. Menganalisis pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh bagian-bagian yang terlibat 

dalam penyewaan kamar (room)  

b. Menganalisis pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh bagian-bagian yang terlibat 

dalam penjualan pada restoran dan bar (F & B). 

c. Menganalisis apakah pengarsipan dokumen-dokumen, prosedur pencatatan dan 

otorisasi yang terkait dengan penyewaan kamar (room). 

d. Menganalisis apakah pengarsipan dokumen-dokumen, prosedur pencatatan dan 

otorisasi yang terkait dengan penjualan pada restoran dan bar (F&B). 

e. Melihat apakah segala bentuk standar operasional prosedur hotel telah dibuat secara 

tertulis. 

f. Menganalisis mengenai apakah seluruh kebijakan manajemen telah dibuat secara 

tertulis dan sudah mencukupi atau tidak.  

4. Analisis terhadap Informasi dan Komunikasi atas siklus pendapatan yang terkait dengan 

penyewaan kamar (room) dan penjualan pada restoran dan bar (F&B). 



a. Menganalisis apakah kecukupan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari proses 

siklus pendapatan yang terkait dengan penyewaan kamar (room). 

b. Menganalisis apakah kecukupan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari proses 

siklus pendapatan yang terkait dengan penjualan pada restoran dan bar (F&B). 

c. Menganalisis apakah kecukupan informasi yang dihasilkan dari proses siklus 

pendapatan yang terkait dengan penyewaan kamar (room).  

d. Menganalisis apakah kecukupan informasi yang dihasilkan dari proses siklus 

pendapatan yang terkait dengan penjualan pada restoran dan bar (F&B). 

5. Analisis terhadap Pengawasan atau Monitoring atas siklus pendapatan yang terkait 

dengan penyewaan kamar (room) dan penjualan pada restoran dan bar (F&B). 

a. Analisis mengenai apakah pihak hotel telah melakukan pengamanan data dengan baik 

yang berkaitan dengan hak akses dan back up data. 

b. Analisis mengenai apakah pihak hotel telah melakukan pendokumentasian dengan 

baik. 

c. Analisis mengenai apakah pihak hotel telah melakukan pengendalian pengamanan 

fasilitas fisik. 

d. Analisis mengenai apakah pihak hotel mempunyai bagian night audit sebagai 

pengontrol terhadap pengendalian intern pada siklus pendapatan. 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek 

 4.1.1 Sejarah Singkat 

  PT Cakra Mandiri Pratama Indonesia (PT. CMP) adalah anak perusahaan dari PT 

Pindad (Persero), didirikan pada tanggal 31 Desember 1999. Perusahaan ini dibentuk dalam 

kerangka implementasi program restrukturisasi PT Pindad (Persero) yaitu supaya pendukung 

bisnis dan non bisnis inti PT Pindad (Persero) dapat dikelola secara mandiri, optimal, dan 

profesional oleh anak perusahaan (PT CMP). Hotel Cakra Residence adalah salah satu unit usaha 

dari PT CMP tersebut, untuk bagian dari keuangan dan akuntansi serta general cashier dari 

seluruh dari  unit usaha dipusatkan pada  PT CMP. Hotel Cakra Residence adalah suatu 

penginapan yang menawan berlokasi di tengah kota Turen. Cakra Residence mudah dijangkau , 

2 jam dari Bandara Juanda Surabaya, 30 menit dari kota Malang, dan berdekatan  dengan tempat 

wisata. Cakra Residence ditunjang fasilitas dan akomodasi yang bersih juga nyaman untuk anda 

nikmati. Kedatangan anda akan kami sambut dengan keramahan dan senyum petugas recepsionis 

dan juga mendapatkan minuman penyambut tamu. 

 4.1.2 Lokasi dan Wilayah Kerja Perusahaan 

  Lokasi hotel merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kelancaran 

operasional perusahaan, kaena mempengaruhi efisiensi kerja. Lokasi Hotel Cakra Residence 



terletak di daerah yang strategis di wilayah persimpangan Kota dan Kabupaten Malang, karena 

terletak sekitar keramaian public dan juga tempat-tempat wisata antara lain:  

1. Pantai Sendang Biru 

2. Pantai Balekambang 

3. Wisata Ritual Pesarean Gunung Kawi 

4. Bendungan Karangkates 

5. Gunung Bromo 

6. Batu dan sekitarnya      

 4.1.3 Maksud dan Tujuan 

  Maksud dari didirikannya perusahaan ini adalah untuk menyediakan infrastruktur 

pendukung yang lengkap dan memadai, agar dapat mendorong perkembangan industri pariwisata 

di Malang Raya. Dengan adanya fasilitas akomodasi yang memadai dan lengkap, maka 

kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Malang Raya akan terjamin. Tujuan didirikannya 

perusahaan ini pada utamanya adalah untuk memperoleh laba dan tidak mengesampingkan 

pelayanan kepada konsumen/tamu. Dengan maksud dan tujuan diatas, maka perusahaan 

memiliki harapan harapan untuk dapat memberikan suatu kontribusi nyata dalam pembangunan 

ekonomi nasional dengan berperan serta dalam mengembangkan berbagai potensi wisata yang 

ada di Malang Raya.     

 

 



 4.1.4 Visi dan Misi 

1. Visi 

Perusahaan yang profesional di bidang bisnis yang dijalankan dan 

memiliki kondisi finansial yang sehat. 

2. Misi 

a. Melakukan kontribusi penuh dalam mencapai tujuan pengembangan 

bisnis, sebagai komplemen aktivitas bisnis yang dilakukan oleh PT 

Pindad (Persero) 

b. Berupaya menghasilkan produk / jasa berkualitas guna memberikan 

nilai-nilai terbaik bagi kebutuhan pelanggan. 

c. Selalu berupaya mencapai kondisi finansial yang sehat 

d. Meningkatkan kemampuan (pengetahuan, keahlian, sikap) sumber 

daya manusia pada bisnis yang dijalankan secara profesional. 

 4.1.5 Kegiatan Pengusahaan pada Hotel 

  4.1.5.1 Kegiatan Operasional 

Hotel Cakra Residence merupakan badan usaha yang bergerak dibidang 

pelayanan jasa dan dikelola untuk mendapatkan laba. Hotel ini dirancang untuk 

berbagai kepentingan yang diinginkan oleh tamu. Pada umumnya, para tamu 

memiliki tujuan untuk istirahat, rekreasi, pernikahan, seminar dan pertemuan. 

Beberapa tamu menggunakan jasa hotel ini sebagai tempat transit dan sebagian 



lainnya untuk menginap selama beberapa hari. Fasilitas utama yang ditawarkan 

oleh setiap hotel adalah kamar tidur. Hotel Cakra Residence memiliki beberapa 

tipe kamar khusus disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan para 

tamu. Berikut ini adalah spesifikasi dan fasilitas dari tipe-tipe kamar yang 

disediakan oleh Hotel Cakra Residence: 

1. Standart Room 

Kamar dengan style elegan, dilengkapi dengan kamar mandi dalam, hiburan 

berupa parabola, dan terdapat kamar dengan satu dan dua ranjang. Rate Rp. 

90.000 

2. Superior 

Kamar dengan style elegan, dilengkapi dengan hiburan berupa parabola, 

kamar mandi dalam dan terdapat kamar dengan ranjang besar. Rate Rp. 

140.000 

3. Deluxe 

Kamar dengan style elegan, dilengkapi dengan hiburan berupa parabola, 

kamar mandi dalam dengan bath tub, AC dan terdapat kamar dengan satu dan 

dua ranjang. Rate Rp. 220.000 

4. Suite 

Kamar dengan style elegan, dilengkapi dengan hiburan berupa parabola, 

kamar mandi dalam dengan bath tub, minibar, AC dan terdapat kamar dengan 

ranjang besar. Rate Rp. 350.000 



5. Family 

Kamar dengan style elegan, dilengkapi dengan hiburan berupa parabola, 

kamar mandi dalam dengan bath tub, minibar, AC dan terdapat kamar dengan 

ranjang besar serta cocok untuk banyak orang. Rate Rp. 400.000 

Beberapa fasilitas selain kamar yang ditawarkan oleh Hotel Cakra 

Residence untuk menunjang kepuasan para tamu, antara lain: 

a. Room Service 

b. Ruang Makan 

c. Meeting Room 

d. katering yang profesional untuk menunjang acara anda 

e. Laundry 

f. 2 lapangan tenis 

g. Lapangan Bulutangkis 

h. Parkir yang luas 

i. Dekat dengan tempat ibadah 

j. Karaoke 

Pihak hotel juga menawarkan berbagai paket-paket khsus untuk even 

tertentu, antara lain:  



a. Meeting Package 

b. Full Board 

c. Paket Pernikahan 

  4.1.5.2 Proses Operasional 

Proses untuk pemesanan kamar di Hotel Cakra Residence terdiri dari 2 

macam cara, yaitu:  

1. Melalui Pemesanan terlebih dahulu (lewat telepon) 

Pada proses ini, tamu melakukan pemesanan melalui telepon, prosedur 

pemesanan melalui telepon adalah : 

a. Tamu menelepon ke bagian Front Office hotel dengan tujuan 

memesan kamar. Bagian reservasi yang sekaligus resepsionis 

menerima telepon dari tamu 

b. Bagian reservasi memberikan informasi kamar sesuai dengan room 

status report, menanyakan jaminan pembayaran yang akan 

dilakukan, serta mencatat tamu ke dalam Reservation Chart. 

Setelah tamu mentransfer uang (atau menerima uang titipan untuk 

DP dari orang yang menjadi wakil dari pemesan) melakukan 

pengefaks-an bukti transfer bank ke Front Office. 

 

 



c. Front Office mengarsip bukti transfer bank pemesan.    

2. Tanpa pemesanan terlebih dahulu (walk in guest) 

Cara ini merupakan pemesanan sewa kamar hotel tanpa melakukan 

reservasi terlebih dahulu, karena tamu langsung datang ke hotel. 

Prosedur pemesanan kamar melalui cara ini adalah: 

a. Tamu datang langsung ke hotel 

b. Resepsionis menerima tamu dan memberikan informasi mengenai 

kamar yang dibutuhkan tamu dengan melihat room status report. 

Kemudian resepsionis memproses pembayaran kamar atau deposit 

tamu yang akan check in, lalu memproses regristasi tamu. 

c. Resepsionis menginput ke guest bill dan guest list 

d. Resepsionis memanggil dan memberikan kunci kamar kepada 

bellboy 

e. Bellboy mengantar dan membawakan barang-barang milik tamu ke 

kamar.   

 4.1.6 Gambaran Strutur Organisasi 

Struktur dari sebuah organisasi di dalam suatu perusahaan merupakan hal yang 

sangat diperlukan untuk mendelegasikan tanggung jawab, wewenang dan kedudukan dari 

masing-masing individu, departemen maupun unit. Struktur organisasi dalam perusahaan 

melibatkan beberapa entitas yang berkepentingan terhadap jalannya perusahaan untuk 



bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi merupakan suatu 

tingkatan hirarkis, dimana dari struktur organisasi tersebut dapat diketahui bagian-bagian 

yang ada di hotel, hubungan antara bagian di hotel serta hubungan antara atasan dan 

bawahan (Widanaputra, 2009). Struktur organisasi yang jelas, tepat dan dilaksanakan 

dengan baik dapat membawa kemajuan bagi hotel. 

Hotel Cakra Residence menerapkan struktur organisasi straight line dengan 

tujuan dengan pengawasan menjadi lebih mudah. Pendelegasian wewenang mengalir dari 

pimpinan atas ke bawahnya, sedangkan untuk tanggung jawab mengalir dari bawahan 

menuju pimpinan di atasnya. Struktur organisasi pada Hotel Cakra Residence 

berdasarkan keputusan dari direksi adalah sebagai berikut:  

1. Unsur pimpinan: General Manajer 

2. Unsur perencana dan pelaksana: manager departement 

3. Unsur pengawasan: supervisor 

4. Staf    

4.1.6.1 Job Description 

Job Description menggambarkan kewajiban dari masing-masing 

pada perusahaan. Job description pada Hotel Cakra Residence sesuai 

dengan posisi dan jabatan masing-masing adalah berikut:  

 

 



1. General Manager: 

Mengontrol kinerja dan laporan operasional manajer dan seluruh 

manajer departemen, serta menginstruksikan hal-hal yang perlu segera 

ditangani sesuai dengan laporan tersebut.  

2. Room and F&B division manager:  

Sebagai asisten general manager, mengendalikan secara keseluruhan 

opeasional/aktivitas Hotel Cakra Residence dan membuat program-

program manajemen. 

3. Room division Manager 

Bertanggung jawab mengontrol dan mengkoordinasikan staf pada 

Front Office dan housekeeping, serta memastikan bahwa semua 

aktivitas berjalan dengan lancer agar kepuasan para tamu terjamin.  

4. F&B manager 

Bertanggung jawab kepada Room and F&B division manager 

5. Bellboy 

a. Menyambut dan mengarahkan tamu ke Front Office 

b. Mengantar dan membawa barang tamu ke kamar hotel 

 

 



6. Logistik 

Betugas melakukan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh 

departemen lain. 

7. Security 

Menjaga keamanan hotel, mengamankan harta benda milik tamu, 

menjaga keamanan para tamu dan juga staf dari semua gangguan atau 

kejadian yang terjadi di lingkungan Hotel Cakra Residence. 

8. Waiter/waitress 

Memberikan pelayanan kepada tamu, menerima order, meneruskan 

order ke kitchen dan menyajikan order 

9. Cook 

Melaksakan pengolahan makanan sesuai order 

10. Chef de partie 

Melaksanakan tugas di dapur mulai dari persiapan dasar pengolahan 

makanan, proses pengolahan dan penyajian makanan. 

11. Steward:  

Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kebersihan alat-alat 

yang digunakan di dapur dan restoran 

 



12. Front Office:  

a. Melayani check in dan check out room 

b. Menyiapkan kunci kamar 

c. Membuat Laporan Pendapatan Harian dan Laporan Penghasilan 

Cash 

d. Memberikan informasi yang dibutuhkan tamu, serta mengetahui 

aktivitas ditempat lain hotel 

e. Membuat Guest Bill, Invoice, dan Kwitansi 

f. Menerima reservasi tamu melelui telepon 

g. Menerima dan menyambungkan telepon 

13. Housekeeping 

a. Menyiapkan perlengkapan kamar 

b. Melayani dan menerima tamu yang menggunakan jasa laundry 

c. Menyusun laundry list dan menyerahkan ke Front Office 

14. Marketing 

a. Mengkoordinasikan tim marketing untukpencapaian target dari 

manajemen 



b. Mempertahankan pelanggan yang potensial untuk menginap di 

Hotel Cakra Residence, dan menjaga hubungan baik bagi 

pelanggan. 

c. Melakukan penjualan produk-produk hotel semaksimal mungkin 

d. Selalu mencari segmen pangsa pasar baru. 

15. Kasir F&B 

Bertugas menerima uang dari pembayaran order di F&B 

16. Gardener 

Bertanggung jawab merawat, memelihara, menjaga kebersihan area 

taman dan tanaman, baik luar maupun di dalam. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT CMP 
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi Hotel Cakra Residence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.1.7 Siklus Pendapatan pada Hotel Cakra Residence 

Pendapatan pada hotel diperoleh dengan aktivitas penjualan berbagai macam 

produk hotel. Penjualan merupakan suatu aspek yang sangat penting dan menjadi urat 

nadi bagi usaha perhotelan. Berbagai macam produk hotel yang dijual adalah berupa 

barang dan jasa. Sumber pendapatan utama pada Hotel Cakra Residence berasal dari 

penjualan kamar (Room Departement), penjualan makanan dan minuman (F&B 

Departement). Pada siklus pendapatan hotel ini, terdapat berbagai macam prosedur 

seperti prosedur penjualan kamar, mulai dari reservasi, check in (deposit dibayar saat 

check in atau dibayar tunai saat check in) sampai dengan prosedur check out. Selain itu 

juga terdapat prosedur dalam penjualan makanan dan minuman pada restoran dan bar. 

Oleh karena itu batasan penelitian, maka penulis mengambil beberapa prosedur-prosedur 

penjualan kamar pada Room Departement dan penjualan pada restoran dan bar (F&B 

Departement). Berikut ini merupakan gambaran dari siklus pendapatan pada Hotel Cakra 

Residence. 

  4.1.7.1 Prosedur Check In Room 

1.   Tamu datang ke hotel dan melakukan regristrasi pada Front Office 

2.   Resepsionis menyambut tamu dan menawarkan jenis kamar yang 

tersedia sesuai room status report dengan spesifikasi yang diinginkan 

oleh tamu 

3. Tamu wajib membayar deposit atau tunai, kemudian resepsionis 

mencatat deposit tamu pada Advance Deposit sebanyak rangkap 4, 

distempel dan ditandatangani oleh resepsionis. Lembar 1 diserahkan 



ke tamu, lembar 2 arsip sementara, lembar 3 untuk bagian keuangan, 

rangkap 4 diarsip tetap oleh bagian Front Office. Deposit dalam 

bentuk uang dimasukan ke cash drawer. 

4.  Resepsionis meminta ID card tamu dan mencatat identitas tamu pada 

regristation form sebanyak 2 rangkap. Rangkap 1 diarsip Front Office 

dan rangkap 2 laporan untuk kepolisian. Regristation form 

ditandatangi oleh tamu. Kemudian resepsionis mencatat tamu pada 

Guest List. 

5.  Resepsionis menginput data regristasi pada Guest Bill dan diarsip 

sementara. 

6. Resepsionis menyerahkan kunci ke bellboy, bellboy mengantar tamu dan 

membuka pintu kamar, kemudian kunci diserahkan ke tamu  
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Gambar 4.3 Flowchart Prosedur Check In Room 

 

 

 

 



4.1.7.2 Prosedur Penjualan pada Restoran dan Bar (F&B Departement) 

 1.  Tamu melakukan pemesanan 

2. Waiter/s mulai menyiapkan Food Order 3 rangkap,        yaitu: 

  a. Lembar 1 untuk Kasir F&B 

  b. Lembar 2 untuk Kitchen 

  c. Lembar 3 diarsip waiter/s untuk restoran 

3.  Bagian Kasir F&B menerima food order lembar 1 dan digunakan untuk 

memproses F&B Bill rangkap 2, yaitu: 

a. Lembar 1 untuk tamu dan diserahkan setelah konfirmasi 

pembayaran 

  b.   Lembar 2 diarsip sementara oleh kasir F&B 

4.  Jika tamu bukan merupakan tamu hotel (outsider) yang menginap, 

maka langsung membayar makanan atau minuman, yaitu: 

a. Tamu menyerahkan sejumlah uang tunai pada kasir F&B dan 

tamu mendapatkan F&B Bill lembar 1, uang dimasukan ke cash 

drawer 

5.  Jika tamu tidak langsung membayar makanan atau minuman dan 

merupakan tamu yang menginap di hotel, maka: 



a. Tagihan tamu pada F&B Bill akan dikonfirmasikan pada Front 

Office dan dicharge ke Guest Bill tamu di Front Office 

b. Kasir F&B memproses F&B Bill 3 rangkap, F&B  Bill 

ditandatangani oleh tamu hotel. F&B Bill lembar 1 diberikan ke 

Front Office, lembar diarsip sementara oleh Kasir F&B. 
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Gambar 4.4 Flowchart Prosedur Penjualan pada Restoran dan Bar 

 



  4.1.7.3 Prosedur Check Out Room 

1.  Resepsionis mengecek pada Guest List apakan ada tamu yang akan 

check out, jika ada maka konfirmasi ke tamu apakah akan melakukan 

check out sekarang ( maksimal jam 12 siang) atau tidak melakukan 

check out sekarang. 

2.  Ketika tamu check out maka tamu menyerahkan kunci ke Front Office 

dan resepsionis menyuruh roomboy untuk mengecek ke dalam kamar 

apakah ada barang yang rusak atau hilang, jika ada kerusakan maka 

ada perlakuan sesuai kebijakan manajemen. 

3. Resepsionis memeriksa mengenai pembayaran deposit   yang sudah 

dilakukan tamu sebelumnya pada guest bill 

4.  Resepsionis memproses semua tagihan tamu pada guest bill, invoice, 

dan kwitansi. Tamu membayar uang ke Front Office, uang disimpan 

ke cash drawer, setelah itu menyetempel “Lunas/Paid” dan 

tandatangan resepsionis dan tandatangan tamu pada guest bill, invoice, 

dan kwitansi 

5.   Kwitansi lembar 1, Guest Bill lembar 1, Invoice lembar 1, dan ID card 

diberikan ke tamu 

6.   Guest Bill lembar 2, Invoice lembar 2, dan kwitansi lembar 2 diarsip 

sementara untuk diberikan ke General Cashier 



7.   Guest Bill lembar 3, Invoice lembar 3, dan kwitansi lembar 3 diberikan 

ke Keuangan 

8.   Guest Bill lembar 4, Invoice lembar 4, dan kwitansi lembar 4 diarsip 

oleh Front Office  
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 Gambar 4.5 Flowchart Prosedur Check Out Room 

 

 

 

 



  4.1.7.4 Prosedur Pelaporan Front Office 

1.  Sebelum jam 12 siang, Front Office memproses Laporan Pendapatan 

Harian berdasarkan Guest Bill, Invoice, dan Kwitansi. 

2.  Front Office kemudian memberikan Laporan Pendapatan Harian, Guest 

Bill lembar 2, Invoice lembar 2, dan kwitansi lembar 2, serta uang ke 

General Cashier 
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  Gambar 4.6 Flowchart Prosedur Pelaporan  Front Office 

 



4.1.7.5 Prosedur Pelaporan pada F&B 

1.  Setelah F&B tutup pada pukul 23.00 maka Kasir F&B melakukan 

proses Rekapan Pendapatan Harian 

2.  Keesokan harinya pukul 7 pagi, Kasir F&B menyerahkan Rekapan 

Pendapatan Harian, F&B Bill lembar 2, dan uang ke Front Office 

3. Front Office membuat Laporan Penghasilan Cash berdasarkan Rekapan 

Pendapatan Harian. Laporan Penghasilan Cash, F&B Bill lembar 2, 

dan uang diserahkan ke General Cashier, sedangkan Rekapan 

Pendapatan Harian diarsip oleh Front Office 
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  Gambar 4.7 Flowchart Prosedur Pelaporan pada F&B 

 

 



4.1.7.6 Pihak-pihak yang Terlibat 

Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam siklus pendapatan yang 

terkait dengan penjualan kamar dan penjualan pada restoran dan bar. 

1. Resepsionis/kasir FO/reservasi/operator 

a. Melayani check in dan check out room 

b. Menyiapkan kunci kamar 

c. Membuat Laporan Pendapatan Harian dan Laporan Penghasilan 

Cash 

d. Memberikan informasi yang dibutuhkan tamu, serta mengetahui 

aktivitas ditempat lain hotel 

e. Membuat Guest Bill, Invoice, dan Kwitansi 

f. Menerima reservasi tamu melelui telepon 

g. Menerima dan menyambungkan telepon  

2. Bellboy 

a. Menyambut dan mengarahkan tamu ke Front Office 

b. Mengantar dan membawa barang tamu ke kamar hotel 

3. Housekeeping/roomboy 

a. Menyiapkan perlengkapan kamar 



b. Melayani dan menerima tamu yang menggunakan jasa laundry 

c. Menyusun laundry list dan menyerahkan ke Front Office 

4. Waiter/waitress 

Memberikan pelayanan kepada tamu, menerima order, 

meneruskan order ke kitchen dan menyajikan order 

5. Cook 

Melaksakan pengolahan makanan sesuai order 

6. Chef de partie 

Melaksanakan tugas di dapur mulai dari persiapan dasar pengolahan 

makanan, proses pengolahan dan penyajian makanan. 

7. Kasir F&B 

Bertugas menerima uang dari pembayaran order di F&B 

8. Steward 

Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kebersihan alat-alat 

yang digunakan di dapur dan restoran 

9. General Cashier 

a. bertanggung jawab atas uang hotel 

b. menerima uang setoran dari Front Office 



  4.1.7.7 Dokumen-dokumen yang Digunakan 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penjualan pada room 

department dan penjualan pada restoran dan bar (F&B deprtement) adalah sebagai 

berikut:  

1. Penjualan Kamar: 

a. Guest Bill 

Untuk mencatat seluruh transaksi penjualan yang dilakukan oleh 

tamu selama menginap di hotel, dan sebagai alat bukti tagihan 

kepada tamu 

b. Invoice 

Untuk merangkum transaksi penjualan yang dilakukan oleh tamu 

selama menginap di hotel, dan sebagai alat bukti tagihan kepada 

tamu 

c. Kwitansi 

Digunakan sebagai bukti pembayaran setelah check out tamu 

d. Registrationt form 

Form untuk mencatat data pribadi tamu yang menginap dan 

sebagai data untuk kepolisian. 

 



e. Reservationt Chart 

Chart untuk mencatat pemesanan kamar hotel melalui reservasi 

f. Advance Deposit 

Sebagai bukti pembayaran deposit ketika check in 

2. Penjualan pada restoran dan bar 

a. Food Order 

Digunakan waiter/waitress untuk mencatat pesanan tamu 

b. F&B Bill 

Untuk faktur penjualan yang dikeluarkan oleh kasir F&B 

  4.1.7.8 Kebijakan Manajemen 

Kebijakan manajemen pada room department dan F&B department tidak 

secara langsung tertulis tetapi hanya bersifat informal dan beberapa hal pada 

umunya sudah tercakup di dalam job description staf. Beberapa kebijakan 

tersebut antara lain:  

1. ketetapan shift pada Front Office, restoran dan bar yaitu: 

a. shift I pukul 07.00 – 15.00 

b. shift II pukul 15.00 – 22.00 

c. shift III pukul 22.00 – 07.00 



Restoran dan bar buka dari 07.00 tutup pukul 23.00 

2. Pembatalan pemesanan kamar yang kurang dari 2 hari maka deposit akan 

hangus. 

3.  Batas tamu check out adalah pukul 12.00, kelebihan 1 - 3 jam maka bayar 

25% dari biaya kamar, jika kelebihan 3 – 5 jam maka bayar 50% dari total 

biaya kamar, sedangkan 5 jam keatas maka bayar penuh. 

4. Tamu dinas dikenakan biaya service 11% dari keseluruhan biaya 

5. Barang hilang maka akan dibebankan kepada demage lost  

6. Setiap dokumen harus ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dan laporan 

informasi yang dihasilkan harus diotorisasi oleh supervisornya   

  4.1.7.9 Informasi yang Dihasilkan 

Informasi yang dihasilkan siklus pendapatan pada Hotel Cakra Residence, 

yang terkait dengan penjualan kamar (room department) dan penjualan restoran 

dan bar (F&B departemen), antara lain:  

1. Laporan Pendapatan Harian 

Laporan yang berisi tentang penerimaan dari penjualan kamar, selain 

itu juga terdapat keterangan tentang kamar yang diisi oleh tamu, dan 

jumlah hasil penjualan seluruh kamar dalam satu hari.  

 



2. Laporan Pengasilan Cash 

Laporan yang berisi tentang penerimaan cash dari F&B perhari dan 

tentang produk apa saja yang dibeli oleh pembeli  

3. Rekapan Pendapatan Harian 

Laporan yang berisi tentang peneriman dari F&B perhari baik cash 

atau kredit (biaya yang ditangguhkan sementara dan dimasukkan pada 

Guest Bill) dan tentang produk apa saja yang dibeli oleh pembeli 

4. Room Status Report 

Merupakan laporan mengenai informasi rinci status kamar hotel. 

5. Guest List 

Merupakan list tentang nama tamu yang menginap dan masa inap 

tamu. 

4.2 Analisis Pembahasan dan Pemecahan Masalah 

 4.2.1 Analisis Pembahasan 

Analisis ini dimaksudkan untuk mengukur, menilai dan mengkaji apakah 

pelaksanaan system pengendalian intern pendapatan terkait penjualan kamar, restoran dan 

bar telah sesuai dengan teori-teori yang ada. Kemudian mengevaluasi kelemahan-

kelemahan / penyimpangan-penyimpangan antara pelaksanaan sistem pengendalian 

intern pendapatan dengan teori. Analisis-analisis yang dilakukan penulis adalah:  



1. Analisis terhadap Lingkungan Pengendalian atas siklus pendapatan yang terkait 

dengan penyewaan kamar (room) dan penjualan pada restoran dan bar ( F&B ) 

a. Analisis terhadap struktur organisasi pendapatan terkait dengan penyewaan 

kamar. 

Proses operasional penyewaan kamar pada Front Office dilaksanakan oleh 

satu orang staf pada tiap shiftnya yang merangkap sebagai resepsionis, reservasi, 

operator, kasir FO yang bertanggung jawab kepada room division manager. Pada 

saat laporan pelaporan dari Front Office ke general cashier, baik dokumen, uang, 

dan laporan diserahkan ke general cashier. 

Berdasarkan observasi penulis, dalam struktur organisasi pendapatan 

terkait dengan penyewaan kamar masih ada beberapa kelemahan seperti adanya 

perangkapan jabatan dalam satu fungsi. Disamping itu pula tidak ada fungsi Night 

Auditor di hotel sehingga tidak ada control bagi Front Office. 

b. Analisis terhadap struktur organisasi pendapatan terkait dengan penjualan restoran 

dan bar 

Proses operasional pada restoran dan bar telah dilaksanakan oleh beberapa 

staf seperti waiter/s, cook, steward, kasir F&B dan Chef de partie pada tiap 

shiftnya yang bertanggung jawab terhadap F&B manager. Seluruh masakan akan 

diawasi oleh chef de partie, sehingga quality control tetap terjaga. Setiap staf 

menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan job description dan tidak ada 

rangkap jabatan. 



2. Analisis terhadap Penilaian Resiko atas siklus pendapatan yang terkait dengan 

penyewaan kamar (room) dan penjualan pada restoran dan bar (F&B). 

a. Menganalisis pengendalian hotel terhadap prosedur pendapatan untuk mengelola 

resiko yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan terkait dengan penyewaan 

kamar (room) 

Untuk pengelolaan resiko yang dapat mempengaruhi tujuan hotel maka 

manajemen mempunyai beberapa langkah untuk menekan resiko yang mungkin 

terjadi. Untuk menghindari hal-hal yang berbau moral, maka setiap tamu yang 

menginap wajib menunjukan ID card yang sah, dengan alamat yang sama, bila 

laki-laki dan perempuan harus suami istri. Untuk menghindari terjadinya tamu 

yang berbuat masalah atau keributan maka tamu dilarang membawa senjata tajam, 

membawa buah yang berbau tajam, dan membuat kegaduhan di hotel. Untuk 

menghindari terjadinya tamu yang melarikan diri atau check out tanpa membayar 

meski ID card telah disimpan di Front Office maka setiap staf yang berada 

dilokasi harus memperhatikan apabila tamu tersebut terlihat tindakan yang tidak 

wajar. 

Kemudian terdapat pula resiko terhadap uang kasir yang hilang, ketika 

uang hilang saat pergantian shift, maka tanggung jawab berada pada kasir yang 

menghilangkan. Cara mengetahuinya menurut penulis adalah dengan menulis 

kode pada ROF untuk masing-masing shift, jadi ketika laporan informasi yang 

dihasilkan dan bukti dokumen ternyata berbeda dengan ROF tiap shift, maka 



dapat diketahui mana yang melakukan kesalahan atau kelalaian, dan yang 

melakukan pemeriksaan adalah night auditor. 

Untuk resiko terhadap kekurangan penyewa kamar hotel atau sedikitnya 

pengunjung di hotel saat ini masih belum ada, karena pada saat ini hotel ini 

merupakan satu-satunya hotel representatif di wilayah Malang selatan, tamu 

selalu berdatangan dan tidak mengalami naik turun pengunjung sehingga selalu 

stabil. 

b. Menganalisis pengendalian hotel terhadap prosedur pendapatan untuk mengelola 

resiko yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan terkait dengan penjualan 

restoran dan bar (F&B) 

Untuk analisis terkait penjualan restoran dan bar terkait dengan 

pengelolaan resiko maka pihak pengadaan barang yang ada di restoran dan bar 

menggunakan supplier untuk bahan makanan yang diolah menjadi produk, 

sehingga kualitas makanan yang dihasilkan senantiasa terjaga, tidak lupa pihak 

pengadaan mengecek dahulu kualitas bahan-bahan tersebut. Kemudian di restoran 

dan bar tidak dijual minuman beralkohol, hal ini untuk menghindari perbuatan-

perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tamu. Untuk 

menghindari ada pengunjung pembeli di restoran dan bar yang tidak membayar 

setelah membeli maka staf yang berada di restoran terutama waiter/waitress dan 

kasir F&B wajib selalu waspada. 

 



3. Analisis terhadap Pengendalian Aktifitas atas siklus pendapatan yang terkait 

dengan penyewaan kamar (room) dan penjualan pada restoran dan bar (F&B) 

a. Menganalisis pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh bagian-bagian yang 

terlibat dalam penyewaan kamar (room)  

Prosedur penyewaan kamar dimulai dari Front Office, baik melalui 

reservasi (melaui telepon) atau walk in guest langsung pada resepsionis. Proses 

check in secara walk in guest dilayani oleh resepsionis yang dimulai dari 

pemilihan kamar sesuai room status report, pembayaran deposit/pelunasan tunai, 

regristasi, input ke guest bill serta guest list. Setiap pembayaran deposit/pelunasan 

tunai, maka tamu mendapatkan advance deposit/kwitansi sebagai tanda telah 

membayar. Setelah selesai maka tamu akan diantar oleh bellboy. Pelaksanaan 

check out tamu akan dilayani oleh kasir Front Office yang juga sebagai 

resepsionis. Kasir Front Office menyuruh roomboy mengecek kelengkapan dan 

kondisi kamar apakah ada yang rusak atau hilang, memproses tagihan-tagihan 

tamu pada guest bill, menerima kekurangan pembayaran, meminta tanda tangan 

tamu, memberikan stempel pelunasan dan menyerahkan guest bill dan dokumen 

lainnya kepada tamu. Kemudian mengenai pelaporan dari Front Office ke general 

cashier dilakukan pada esok hari sekitar sebelum pukul 12.00, baik dokumen, 

laporan dan uang tunai. Kelemahan pelaksanaan prosedur yang terkait pendapatan 

pada penjualan kamar terdapat dalam prosedur pelaporan Front Office dimana 

tidak ada bagian Night Auditor, sehingga tidak ada alat pengendalian yang 

terhadap Front Office.  



b. Menganalisis pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh bagian-bagian yang 

terlibat dalam penjualan pada restoran dan bar (F & B). 

Prosedur penjualan pada restoran dan bar dimulai ketika tamu melakukan 

order, maka akan dilayani oleh waiter/waitress dan menyampaikan order ke 

kitchen. Proses pembayaran akan dilayani oleh kasir F&B, jika tamu bukan tamu 

hotel maka diharuskan melakukan pelunasan pembayaran dan akan mendapat 

F&B Bill. Namun jika tamu adalah tamu hotel, maka pelunasan bisa langsung 

dibayar atau dicharge pada guest bill tamu di Front Office. Jika pembayaran 

dicharge pada guest bill tamu, maka tamu akan menandatangani F&B Bill dan 

akan diserahkan ke Front Office oleh kasir F&B. Prosedur pelaporan dokumen, 

laporan dan uang tunai penjualan dari restoran dan bar ke Front Office dilakukan 

setiap pukul 07.00 keesokan hari, kemudian Front Office meneruskan ke general 

cahsier. Kelemahan pelaksanaan prosedur yang terkait pendapatan pada penjualan 

restoran dan bar terdapat dalam prosedur pelaporan F&B dimana tidak ada bagian 

Night Auditor, sehingga tidak ada alat pengendalian terhadap Front Office. 

c. Menganalisis apakah pengarsipan dokumen-dokumen, prosedur pencatatan dan 

otorisasi yang terkait dengan penyewaan kamar (room). 

Dokumen-dokumen input seperti registration form diarsip permanen 1 

rangkap oleh Front Office dan 1 rangkap lagi diarsip sementara untuk diserahkan 

ke kepolisian. Kemudian mengenai kwitansi telah diarsip permanen 1 rangkap 

untuk Front Office, 1 rangkap diarsip sementara untuk diserahkan ke general 

cashier, dan 1 rangkap lagi untuk diserahkan ke keuangan. 



Mengenai informasi-informasi yang dihasilkan seperti Laporan 

Pendapatan Harian dan Laporan Penghasilan Cash hanya dihasilkan 1 rangkap 

yang nantinya diserahkan ke general cashier. 

Mengenai pencatataan transaksi dilakukan secara manual dan 

komputerisasi, secara manual dimulai dari pencatatan kwitansi, guest bill, invoice, 

regristration form. Pencatatan kwitansi, guest bill, dan invoice belum dilakukan 

pada form-form bernomor urut sehingga menimbulkan suatu kelemahan. 

Sedangkan pencatatan secara komperisasi dilakukan dengan mengimput data 

reservasi. Dari pencatatan data atau dokumen input tersebut maka akan diproses 

secara komputerisasi menghasilkan Laporan Pendapatan Harian dan Laporan 

Penghasilan Cash. 

Otorisasi juga sudah dilaksanakan dengan adanya tandatangan oleh 

resepsionis atau kasir Front Office terhadap dokumen yang dihasilkan. 

d. Menganalisis apakah pengarsipan dokumen-dokumen, prosedur pencatatan dan 

otorisasi yang terkait dengan penjualan pada restoran dan bar (F&B). 

Dokumen-dokumen input seperti food order diarsip permanen oleh 

waiters/waitress 1 rangkap, 1 rangkap diserahkan ke kitchen, dan 1 rangkap lagi 

diserahkan ke kasir F&B. Kemudian untuk F&B Bill diarsip sementara utnuk 

diserahkan ke Front Office dan 1 rangkap diserahkan ke tamu jika sudah melunasi 

pembayaran.  

Mengenai prosedur pencatatan dilakukan secara manual dan 

komputerisasi. Secara manual dimulai dari pencatatan food order pada form-form 



yang belum bernomor urut cetak, sehingga menimbulkan suatu kelemahan. Secara 

komputerisasi dilakukan dalam memproses Rekapan Pendapatan Harian 

berdasarkan dokumen input. Otorisasi pada restoran dan bar dilaksanakan saat 

laporan yang dihasilkan kasir F&B diotorisasi dan ditandatangani oleh F&B 

supervisor sebelum diserahkan ke Front Office.  

e. Melihat apakah segala bentuk standar operasional prosedur perusahaan telah 

dibuat secara tertulis 

Bentuk standar operasional prosedur hotel ini ada namun belum tertulis, 

hanya sebatas lisan, padahal standart operasional prosedur ini sangat penting 

sebagai acuan pedoman pelaksanaan oleh bagian-bagian yang terkait atas siklus 

pendapatan.  

f. Menganalisis mengenai apakah seluruh kebijakan manajemen telah dibuat secara 

tertulis dan sudah mencukupi atau tidak 

Manajemen hotel sampai sekarang ini belum memiliki kebijakan 

manajemen yang dibuat secara tertulis. Selama ini kebijakan manajemen yang 

dilaksanakan hanya berupa kebijakan secara lisan yang diputuskan oleh jajaran 

top manajemen terhadap para staf hotel dibawahnya. 

4. Analisis terhadap Informasi dan Komunikasi atas siklus pendapatan yang 

terkait dengan penyewaan kamar (room) dan penjualan pada restoran dan bar ( 

F&B ) 



a. Menganalisis apakah kecukupan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari proses 

siklus pendapatan yang terkait dengan penyewaan kamar (room). 

- Guest Bill: Untuk mencatat seluruh transaksi penjualan yang dilakukan oleh tamu 

selama menginap di hotel, dan sebagai alat bukti tagihan kepada tamu 

- Invoice: Untuk merangkum transaksi penjualan yang dilakukan oleh tamu selama 

menginap di hotel, dan sebagai alat bukti tagihan kepada tamu 

- Kwitansi: Digunakan sebagai bukti pembayaran 

- Registrationt form: Form untuk mencatat data pribadi tamu yang menginap dan 

sebagai data untuk kepolisian. 

- Reservationt Chart: Chart untuk mencatat pemesanan kamar hotel melalui 

reservasi 

- Advance Deposit: Sebagai bukti pembayaran deposit ketika check in 

b. Menganalisis apakah kecukupan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari proses 

siklus pendapatan yang terkait dengan penjualan pada restoran dan bar (F&B). 

- Food Order: Digunakan waiter/waitress untuk mencatat pesanan tamu 

- F&B Bill: Untuk faktur penjualan yang dikeluarkan oleh kasir F&B 

c. Menganalisis apakah kecukupan informasi yang dihasilkan dari proses siklus 

pendapatan yang terkait dengan penyewaan kamar (room). 



- Laporan Pendapatan Harian: Laporan yang berisi tentang penerimaan dari 

penjualan kamar, selain itu juga terdapat keterangan tentang kamar yang diisi 

oleh tamu, dan jumlah hasil penjualan seluruh kamar dalam satu hari.  

- Rekapan Pendapatan Harian: Laporan yang berisi tentang peneriman dari 

F&B perhari baik cash atau kredit (biaya yang ditangguhkan sementara dan 

dimasukkan pada Guest Bill) dan tentang produk apa saja yang dibeli oleh 

pembeli 

- Room Status Report: Merupakan laporan mengenai informasi rinci status 

kamar hotel. 

- Guest List: Merupakan list tentang nama tamu yang menginap dan masa inap 

tamu. 

d. Menganalisis apakah kecukupan informasi yang dihasilkan dari proses siklus 

pendapatan yang terkait dengan penjualan pada restoran dan bar (F&B). 

- Laporan Pengasilan Cash: Laporan yang berisi tentang penerimaan cash dari 

F&B perhari dan tentang produk apa saja yang dibeli oleh pembeli 

5. Analisis terhadap Pengawasan atau Monitoring atas siklus pendapatan yang 

terkait dengan penyewaan kamar (room) dan penjualan pada restoran dan bar ( 

F&B ) 

a. Analisis mengenai apakah pihak hotel telah melakukan pengamanan data dengan 

baik yang berkaitan dengan hak akses dan back up data. 



Pihak hotel melakukan pengamanan hak akses/proteksi file dengan 

memberikan akses yang terbatas untuk masuk ke tempat Front Office, meski 

dalam kenyataannya masih ada staf hotel selain resepsionis yang bisa masuk ke 

Front Office. Untuk penyimpanan file-file terdahulu ditempatkan ke rak yang 

terkunci dan ditempatkan diruangan tersendiri.    

b. Analisis mengenai apakah pihak hotel telah melakukan pendokumentasian dengan 

baik 

Pendokumentasian menyangkut pengendalian dokumen-dokumen dan 

laporan-laporan yang dihasilkan dari Front Office dan restoran, setiap dokumen 

input dan laporan yang dihasilkan Front Office dilakukan pengawasan dan 

supervisi, begitu pula pada restoran dan bar, dilakukan pengawasan dan supervisi.   

c. Analisis mengenai apakah pihak hotel telah melakukan pengendalian pengamanan 

fasilitas fisik 

Sementara ini untuk pengendalian pengamanan fisik menggunakan jasa 

seluruh staf yang memonitor kegiatan ditempat yang kebetulan mereka berada, 

karena pihak hotel masih belum menggunakan cctv. Kemudian terdapat pula 

semacam tulisan di dinding dalam bentuk hiasan dinding yang dalam tulisan 

tersebut berisi tentang kata-kata yang memiliki arti mendalam untuk direnungkan, 

namun keberadaan tulisan itu sudah tidak ada lagi. 

d. Analisis mengenai apakah pihak hotel mempunyai bagian Night Auditor sebagai 

pengontrol terhadap pengendalian intern pada siklus pendapatan 



Tidak ada bagian Night Auditor dalam hotel, semua dokumen yang 

dihasilkan pada hari itu juga tidak dilakukan pemeriksaan. Tidak ada fungsi 

pengendalian berupa pemeriksaan terhadap laporan dan dokumen, sehingga rawan 

untuk terjadi moral hazard.  

 4.2.2 Pemecahan Masalah 

Setelah melakukan tahap analisis terhadap pelaksanaan sistem pengendalian 

intern atas siklus pendapatan pada penyewaan kamar (room) dan penjualan restoran dan 

bar (F&B) yang terjadi di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa tedapat beberapa 

kelemahan dalam pengendalian yang bisa penulis simpulkan dari hasil observasi dan 

wawancara dengan beberapa sumber untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, 

penulis mencoba memberikan usulan-usulan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi 

Hotel Cakra Residence.   

1. Usulan terhadap Struktur Organisasi 

Dalam kenyataanya, struktur organisasi yang sekarang belum tertata dengan 

baik dan terdapat beberapa bagian yang kurang/tidak ada/ tidak tepat karena adanya 

perangkapan jabatan dalam penempatan posisi pada struktur orgaisasi hotel. Sehingga 

secara keseluruhan, struktur organisasi yang sekarang belum menggambarkan 

struktur organisasi yang lengkap. Selain itu penempatan bagian-bagian yang kurang 

tepat dan tidak sesuai dengan job description juga menyebabkan kerancuan dlaam 

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Beberapa usulan terhadap ukuran-

ukuran struktur organisasi yang dinilai penulis kurang tepat adalah sebagai berikut: 



a. Fungsi resepsionis, reservasi, operator, dan kasir FO seharusnya tidak dirangkap 

oleh satu orang. Karena menurut penulis, perangkapan jabatan untuk efisiensi 

tidak menjadi masalah asalkan fungsi penjualan dan fungsi penerimaan kas 

sebaiknya dipisah untuk menghindari moral hazard. Selain itu, setiap transaksi 

seharusnya dilakukan oleh lebih dari satu fungsi agar pelayanan kepada tamu 

berjalan lebih efektif. 

b. Tidak adanya Night Auditor di pihak hotel, sehingga tidak ada control bagi Front 

Office terhadap aktivitas transaksi dalam sehari, baik transaksi dari penyewaan 

kamar maupun transaksi dari F&B. Night Auditor memeriksa  transaksi yang 

salah masuk sebelum hotel tutup buku pada hari itu. Karena itu, mereka secara 

rinci mencek setiap transaksi untuk mencari kesalahannya. Night Auditor harus 

sudah terbiasa dengan sumber - sumber transaksi dan sistem pembayaran yang 

berlaku di Front Office. Night Auditor juga menghitung jumlah keuntungan dari 

perolehan kamar, mencari rata - rata tingkat hunian kamar dan standar operasional 

lainnya yang sesuai dengan data statistik. Menyatakan tutup buku pada hari itu 

adalah tugas akhir dari audit malam setelah semua pemeriksaan transaksi 

diperbaiki. Night Auditor bekerja dari jam sebelas malam hingga tujuh pagi. Yang 

dimaksud tutup buku adalah menutup semua transaksi yang terjadi pada hari itu 

lalu dibuatkan laporannya. 
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Gambar 4.8 Usulan Struktur Organisasi Hotel Cakra Residence 

 

 

 



2. Usulan terhadap Pengendalian Aktifitas atas siklus pendapatan yang terkait dengan 

penyewaan kamar (room) dan penjualan pada restoran dan bar (F&B) 

a. Usulan prosedur pelaporan pada Front Office 

1. Tiap akhir shift kasir FO memproses FO cashier report 2 rangkap, 1 diarsip 

permanen, 1 lagi diarsip sementara buat diberikan ke Night Auditor, uang di 

masukan ke ROF kemudian dimasukan ke cash box 

2. Pukul 00.00 kasir FO menyerahkan seluruh dokumen ke Night Auditor, 

diantaranya Guest bill 2, kwintansi 2, invoice 2, dan FO cashier report 1. 

3. Setelah diperiksa oleh Night Auditor maka Night Auditor membuat RSR (room 

sales recapitulation) 2 rangkap dan NSR (night shift report) 2 rangkap, 

dimana masing rangkap 1 untuk diserahkan kembali ke FO untuk ditujukan ke 

accounting pada pagi harinya. 

4. Pagi harinya FO meyerahkan cash box ke general cashier dan menyerahkan 

Guest bill 2, kwintansi 2, invoice 2, dan FO cashier report 1, NSR 1, dan RSR 

1 ke accounting.  
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Gambar 4.9 Flowchart Usulan Prosedur Pelaporan pada Front Office 

 



b. Usulan prosedur pelaporan pada F&B 

1. Tiap akhir shift kasir F&B memproses F&B cashier report 2 rangkap, rangkap 

ke 1 diarsip sementara, rangkap ke 2 di arsip permanen, uang di masukan ke 

ROF. 

2. Menyerahkan F&B cash rep. 1, FnB Bill 2, dan uang yang telah dimasukkan 

ROF ke kasir FO. Kemudian oleh kasir FO ROF dimasukan ke cash box dan 

pada pukul 00.00 FO menyerahkan F&B Bill 2 dan F&B cashier rep. ke Night 

Auditor 

3. Setelah dicek kebenarannya oleh Night Auditor maka Night Auditor membuat 

FSR (food sales recapitulation) 2 rangkap dan NSR (night shift report) 2 

rangkap, dimana masing rangkap 1 untuk diserahkan kembali ke FO untuk 

ditujukan ke accounting pada pagi harinya.  

4. Menyerahkan F&B cash rep. 1, FnB Bill 2, NSR 1, dan FSR 1 ke accounting, 

serta menyerahkan cash box ke general cashier. 
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 Gambar 4.10 Flowchart Usulan Prosedur Pelaporan pada F&B 

 

 

 



c. Usulan terhadap standar operasional prosedur 

Meski standar operasional prosedur hotel ini ada namun belum tertulis, 

hanya sebatas lisan, padahal standart operasional prosedur ini sangat penting 

sebagai acuan pedoman pelaksanaan oleh bagian-bagian yang terkait atas siklus 

pendapatan. Meskipun mungkin ada anggapan bahwa dengan ditulisnya standar 

operasional prosedur maka akan mengganggu hubungan kekeluargaan, tetapi 

jangan sampai hanya karena hubungan kekeluargaan maka standar operasional 

prosedur tidak tertulis, karena standar operasional prosedur tidak mengganggu 

kekeluargaan dari lingkungan hotel, justru dengan adanya standar operasional 

prosedur maka akan menjadikan lebih hotel lebih profesional. 

d. Usulan terhadap kebijakan manajemen 

Kebijakan manajemen pada Hotel Cakra Residence  seharusnya dibuat 

secara tertulis. Selama ini kebijakan manajemen hanya secara lisan, dan 

penyampaiannya waktu penerimaan staf baru, ketika ada kebijakan manajemen 

yang baru maka kebijakan manajemen yang baru tersebut di tulis di memo, itu 

pun tidak semua staf yang mengetahuinya atau melihatnya, jadi sebaiknya 

kebijakan manajemen harus tertulis secara pasti di buku dan disetiap bagian 

operasional, misal bagian Front Office dan F&B harus ada. Kebijakan manajemen 

tidak harus tetap, namun bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada. 

Kemudian ada penambahan kebijakan diantaranya setiap staf harus 3S (senyum, 

sapa, santun), setiap staf harus manjaga keharmonisan antar departemen, ketika 



ada ketidakcocokkan dalam mempertanggung jawabkan laporan dan uang maka 

konfirmasi ke bagian sebelumnya. 

3. Usulan terhadap Monitoring atas siklus pendapatan yang terkait dengan penyewaan 

kamar (room) dan penjualan pada restoran dan bar (F&B) 

a. Usulan mengenai pengendalian pengamanan fasilitas fisik 

Saat ini pengendalian pengamanan fasilitas fisik masih terbatas karena 

hanya mengandalkan monitoring dari staf yang ada di hotel, tidak ada cctv yang 

bisa digunakan sebagai pengendalian pengamanan fisik secara lebih optimal. 

Apabila menggunakan dengan monitoring para staf maka ada keterbatasan dari 

sudut pandang staf, karena staf juga bertugas sesuai dengan standart operasional 

atau mempunyai pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Dengan adanya cctv yang 

diletakkan di tempat-tempat yang strategis maka diharapkan mengurangi 

terjadinya kerusakan dan kehilangan fasilitas fisik. 

b. Usulan mengenai pentingnya fungsi Night Auditor di hotel 

Dengan tidak adanya Night Auditor di pihak hotel, maka tidak ada control 

bagi Front Office terhadap aktivitas transaksi dalam sehari, baik transaksi dari 

penyewaan kamar maupun transaksi dari F&B. Night Auditor memeriksa  

transaksi yang salah masuk sebelum hotel tutup buku pada hari itu. Karena itu, 

mereka secara rinci mencek setiap transaksi untuk mencari kesalahannya. Night 

Auditor harus sudah terbiasa dengan sumber - sumber transaksi dan sistem 

pembayaran yang berlaku di Front Office. Night Auditor juga menghitung jumlah 

keuntungan dari perolehan kamar, mencari rata - rata tingkat hunian kamar dan 



standar operasional lainnya yang sesuai dengan data statistik. Menyatakan tutup 

buku pada hari itu adalah tugas akhir dari audit malam setelah semua pemeriksaan 

transaksi diperbaiki. Night Auditor bekerja dari jam sebelas malam hingga tujuh 

pagi. Yang dimaksud tutup buku adalah menutup semua transaksi yang terjadi 

pada hari itu lalu dibuatkan laporannya.  

Tugas pokok Night Auditor adalah mengkoordinasi seluruh kegiatan 

operasional hotel pada malam hari dan mengawasi jalannya operasional hotel 

secara keseluruhan pada malam hari dan wewenangnya punya akses kemana-

mana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Terdapat beberapa kelemahan dalam struktur organisasi dimana terdapat beberapa 

perangkapan jabatan pada room departemen. Pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab menjadi kurang lugas, kurang jelas dan tidak tegas. Pada room 

departemen terdapat beberapa fungsi yang hanya dilaksanakan oleh satu orang, 

yaitu fungsi resepsionis, reservasi, operator, dan kasir FO. Sehingga dengan 

adanya perangkapan jabatan yang lebih dari satu fungsi ini, maka penulis 

beranggapan tidak efektifnya pelayanan terhadap tamu, karena konsentrasi pasti 

akan terpecah. Kemudian tidak ada Night Auditor di hotel sehingga tidak ada 

kontrol bagi Front Office.  

2. Pelaksanaan prosedur, pengarsipan, pencatatan transaksi, otorisasi, standar 

operasional prosedur, dan kebijakan manajemen. 

a. Prosedur pelaporan dari FO langsung ke General Cashier menurut penulis 

kurang tepat. Seharusnya harus ada pengendalian berupa Night Auditor, Night 

Auditor mampu meminimalisir moral hazard. Sebelum pihak FO melaporkan 

ke General Cashier maka pada tengah malam, semua bukti transaksi dan 

laporan yang dihasilkan oleh Night Auditor diverifikasi oleh Night Auditor. 

Untuk pelaporan pada F&B, pihak FO langsung memberikan dokumen-



dokumen dan uang langsung ke General Cashier, seharusnya ada Night 

Auditor yang bertugas untuk pengendalian terhadap aktifitas transaksi dalam 

satu hari tersebut sehingga mengurangi kejadian yang merugikan bagi hotel. 

b. Pengarsipan dokumen-dokumen baik permanen atau sementara, pencatatan 

transaksi dan otorisasi atas siklus pendapatan yang terkait dengan penyewaan 

kamar serta penjualan restoran dan bar pada umunya sudah cukup baik. 

Namun ada sedikit kekurangan dalam saat menghasilkan F&B Bill, 

seharusnya juga ada yang diarsip permanen oleh kasir F&B. 

c. Bentuk standard operasional prosedur yang terkait dengan bagian-bagian pada 

penyewaan kamar dan penjualan restoran dan bar belum tertulis sama sekali. 

d. Manajemen hotel sampai sekarang ini belum memiliki kebijakan manajemen 

yang dibuat secara tertulis 

3. Secara umum pihak hotel telah mampu memproses dengan baik kecukupan 

dokumen-dokumen dalam menghasilkan informasi yang berguna bagi 

pengambilan keputusan bagi manajer, terutama yang berkaitan dengan 

pendapatan dari penyewaan kamar dan penjualan restoran dan bar. 

4. Proses pengawasan atau monitoring dalam bentuk pengamanan data, 

pendokumentasian dan pengamanan fasilitas fisik sudah dilakukan dengan baik 

oleh hotel meski minimal. Pengamanan data hanya dari jalur hak akses staf di 

lokasi, sedangkan untuk pengamanan fasilitas fisik hanya terbatas pada jasa 

monitoring para staf dimanapun mereka berada, karena samapi saat ini masih 

belum ada cctv, sehingga kurang bisa optimal dalam melakukan pengawasan.     



5.2 Saran 

1. Manajemen hotel perlu membuat struktur organisasi yang baru atau diperbaiki 

agar lebih lengkap, jelas, dan sesuai dengan job description agar tidak terdapat 

perangkapan jabatan pada fungsi tertentu. Fungsi resepsionis dan kasir FO 

sebaiknya dipisah untuk menghindari moral hazard, karena menurut penulis, 

antara fungsi penjualan dan penerimaan kas harus dipisah. Setiap terjadi transaksi 

penjualan, seharusnya dilakukan oleh lebih dari satu fungsi. Kemudian harus ada 

Night Auditor yang bertugas untuk pengendalian terhadap aktifitas transaksi 

dalam satu hari tersebut sehingga mengurangi kejadian yang merugikan bagi 

hotel. 

2. Prosedur pelaporan pada Front Office dan F&B sebaiknya dilakukan sesuai 

prosedur setiap bagian-bagian yang terlibat. Sedangkan prosedur penyerahan uang 

tunai penjualan harus diserahkan ke General Cashier dan penyerahan dokumen-

dokumen ke accounting untuk pengolahan data, namun sebelumnya semua 

dokumen dan laporan yang dihasilkan oleh F&B harus diverifikasi oleh Night 

Auditor. Standar operasional prosedur dan kebijakan manajemen yang tidak 

tertulis sebaiknya ditulis dengan benar agar setiap standar operasional prosedur 

dan kebijakan manajemen dapat diterapkan semua pihak dengan baik. 

3. Secara keseluruhan, kecukupan dokumen-dokumen yang digunakan sudah tepat 

dalam menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh manajemen hotel, 

meski dalam memprosesnya menggunakan MS. Excel, namun cukup mampu 

menghasilkan informasi yang diinginkan.  



4. Proses pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh pihak hotel sudah cukup 

baik meski masih minimal, karena keterbatasan alat yag mampu memaksimalkan 

dalam proses monitoring, diharapkan manajemen segera melengkapi ketersediaan 

alat tersebut untuk memaksimalkan proses monitoring.   

5. Pentingnya fungsi Night Auditor karena dengan tidak adanya Night Auditor di 

pihak hotel, maka tidak ada control bagi Front Office terhadap aktivitas transaksi 

dalam sehari, baik transaksi dari penyewaan kamar maupun transaksi dari F&B. 

Night Auditor memeriksa  transaksi yang salah masuk sebelum hotel tutup buku 

pada hari itu. Karena itu, mereka secara rinci mencek setiap transaksi untuk 

mencari kesalahannya. Night Auditor harus sudah terbiasa dengan sumber - 

sumber transaksi dan sistem pembayaran yang berlaku di Front Office. Night 

Auditor juga menghitung jumlah keuntungan dari perolehan kamar, mencari rata - 

rata tingkat hunian kamar dan standar operasional lainnya yang sesuai dengan 

data statistik. Menyatakan tutup buku pada hari itu adalah tugas akhir dari audit 

malam setelah semua pemeriksaan transaksi diperbaiki. Night Auditor bekerja 

dari jam sebelas malam hingga tujuh pagi. Yang dimaksud tutup buku adalah 

menutup semua transaksi yang terjadi pada hari itu lalu dibuatkan laporannya.  

Tugas pokok Night Auditor adalah mengkoordinasi seluruh kegiatan 

operasional hotel pada malam hari dan mengawasi jalannya operasional hotel 

secara keseluruhan pada malam hari.  
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