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Desain Sistem Informasi Persediaan Dengan Menggunakan  

Microsoft Sql Server 2000 Dan Bahasa Pemrograman Visual Basic 6.0 

(Studi Kasus Pada Guest House Universitas Brawijaya Malang) 

Disusun Oleh: 

Aris Setyanto 

Dosen Pembimbing: 

Zaki Baridwan, SE.,M.Si., Ak. 

Abstraksi 

Salah satu tujuan dari penerapan sistem informasi akuntansi (SIA) adalah 

untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas dapat 

dihasilkan dari sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang ditunjang 

dengan sistem pengelolaan database atau Database Management System (DBMS) 

yang baik. Pada Guest House Universitas Brawijaya, penerapan SIA yang 

berkaitan dengan sistem persediaan belum berbasis DBMS sehingga 

membutuhkan rancangan DBMS untuk mengelola data-data yang digunakan pada 

sistem persediaan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sehingga penelitian ini 

lebih bersifat penjelasan terhadap situasi dan keadaan yang ada, mengevaluasinya 

serta memberikan saran terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengevaluasi bagaimana penerapan sistem persediaan Guest House 

Universitas Brawijaya, kemudian melakukan analisa terhadap prosedur mutasi  

dan pemakaian persediaan hingga informasi yang dihasilkan dan merancang 

software akuntansi sistem persediaan . Dalam melakukan analisis, evaluasi dan 

perancangan software akuntansi sistem persediaan selalu berdasarkan pada 

pengendalian internal, baik itu pengendalian umum ataupun pengendalian 

aplikasi. 

Berdasarkan hasil evaluasi, sistem persediaan Guest House Universitas 

Brawijaya masih memiliki beberapa kelemahan yang berkaitan dengan 

pengendalian internal Guest House UB. Kelemahan tersebut dapat diperbaiki 

dengan adanya prosedur, kebijakan manajemen dan penggunaan software 

akuntansi sistem persediaan yang berbasis DBMS dan berdasarkan pengendalian 

internal yang kuat. Sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas serta 

dapat memberikan tambahan nilai bagi Guest House Universitas Brawijaya. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Persediaan, Database 

Management Systems (DBMS),  Software Akuntansi Persediaan. 

 



The Designing of Supplies Information System Using Microsoft SQL Server 

2000 and Visual Basic 6.0 Programming Language 

(Case Study at The Guest House of Brawijaya University Malang) 

Compiled By: 

Aris Setyanto 

Lecturer Counsellor: 

Zaki Baridwan, SE.,M.Si., Ak. 

Abstract 

One of the objective of Accounting Information System (AIS) is to get a 

quality information. A quality information can be produced by computer base 

accounting information system that supported by Database Management System 

(DBMS). Nowadays, supplies system in Guest House of Brawijaya University 

doesn‟t use database system yet, so it needs DBMS to manage all data that used in 

supplies system. 

 

This is a kind of descriptive research. So, this research will explain the 

existing situation and condition evaluate it and then give alternative solution for 

problem that exists. The objective of this research is to evaluate how the 

implementations of the supplies system in Guest House of Brawijaya University, 

then evaluate the mutation procedure and usage of supplies until the information 

that produced by it and create a supplies accounting system software. To analysis, 

evaluate and create a supplies accounting system software always based on 

internal control, both general control and application control. 

 

Based on the result of evaluation, the supplies system in Guest House of 

Brawijaya University has several weaknesses in internal control. The weaknesses 

need to be fixed by creating procedure, management policy and using software of 

supplies accounting system based DBMS and internal control. With the result can 

be produced quality information and give additional value for the Guest House of 

Brawijaya University. 

 

Key words: Accounting Information System, Supplies System, Database 

Management System (DBMS), Supplies Accounting Software. 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam dunia bisnis di seluruh dunia kebutuhan akan informasi sangatlah 

tinggi. Seluruh perusahaan bisnis membutuhkan informasi, baik perusahaan 

dagang, manufaktur ataupun perusahaan jasa. Hal tersebut terjadi dikarenakan 

informasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan berguna di dalam 

pengambilan keputusan baik keputusan bisnis maupun keputusan non-bisnis. 

Sistem yang dapat memberikan informasi sehingga dapat membantu pelaksanaan 

proses akuntansi disebut dengan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi 

akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, 

menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi 

keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar 

(seperti inspeksi pajak, investor, dan kreditor) dan pihak-pihak dalam (terutama 

manajemen) (Baridwan,2002). 

Sebuah sistem informasi akuntansi yang dibentuk dan dikelola dengan baik 

dapat menghasilkan banyak keuntungan, terutama di dalam memberikan 

kemudahan pada proses operasional perusahaan. Sistem tersebut akan 

menjelaskan bagaimana prosedur-prosedur yang perlu dilakukan, formulir-

formulir yang digunakan, laporan dan informasi yang dihasilkan dan lain 

sebagainya, sehingga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan nantinya. 



Sistem informasi akuntansi memiliki manfaat yang terangkum ke dalam tiga 

tujuan dari penggunaan sistem informasi akuntansi yaitu (Wilkinson et al.;2000): 

1. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional 

perusahaan sehari-hari dengan membantu pemrosesan transaksi bisnis melalui 

suatu prosedur yang terencana termasuk di dalamnya adalah implementasi 

siklus akuntansi.  

2. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk mendukung pengambilan 

keputusan oleh pihak internal dengan memberikan laporan 

pertanggungjawaban yang diperlukan yang akan digunakan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan.  

3. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk memenuhi penerapan atas 

peraturan yang ada seperti pemerintah, komisi-komisi tertentu, dan lain-

lainnya. Misalnya saja, pendesainan sebuah sistem informasi akuntansi 

mampu menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia yang berkaitan dengan standar akuntansi. 

Kebutuhan akan informasi didapatkan perusahaan dari data yang 

mendokumentasikan aktivitas rutin atau events yang terjadi di dalam sebuah 

perusahaan. Events yang terjadi pada suatu entitas akan menghasilkan sebuah 

data. Data yang dihasilkan menjadi bermanfaat ketika data ini mampu dikelola 

dengan baik, untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang 

membutuhkan dan disimpan dengan baik dalam sebuah database.  

Di dalam sistem yang terkomputerisasi, setiap data yang disimpan di dalam 

database nantinya memerlukan sebuah program aplikasi yang akan membantu 

pengelolaan data tersebut, terutama dalam hal yang menyangkut proses data 



tersebut disimpan, dimanipulasi dan digunakan (diinterpretasikan). Pendekatan 

database lebih menekankan adanya integrasi data dan program aplikasi. Setiap 

data business event dikumpulkan pada suatu database tabel relasi yang berisi 

masing-masing file sehingga beragam aplikasi dapat mengakses basis data 

tersebut. Elemen dasar dalam pengambilan keputusan manajemen adalah 

tersedianya data business event yang akurat sebagai dasar dari informasi yang 

dihasilkan dalam business event processing (Gelinas et al.,2005). Oleh karena itu, 

database yang baik adalah database yang dikelola dengan seksama, mudah untuk 

ditelusuri keberadaannya kembali jika dibutuhkan, tidak dapat diakses oleh pihak 

yang tidak berwenang, mampu meminimalisir adanya redudansi data dan 

pengelolaan yang efektif dan efisien. 

Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka diperlukan sebuah pengelolaan 

database atau biasa disebut dengen Database Management System (DBMS). 

Sebuah DBMS di desain untuk mempermudah tugas untuk membuat, mengakses, 

dan mengelola data. DBMS digunakan untuk menyimpan data, memprosesnya, 

dan menghasilkan suatu data yang bermanfaat. DBMS yang di desain dengan baik 

dapat menghasilkan fleksibilitas yang tinggi, sehingga dalam penggunaannya 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan. DBMS mampu memberikan solusi guna 

memecahkan masalah-masalah yang begitu rumit dan kompleks, yang 

menyangkut penyimpanan data (Gelinas et al.,2005). 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa dengan adanya 

kemajuan teknologi, khususnya komputer akan semakin mempermudah dan 

mempercepat proses bisnis suatu perusahan jasa terutama perhotelan. Salah satu 

hotel yang memperhatikan pentingnya penggunaan software dalam keseluruhan 



siklus kegiatannya, khususnya system informasi akuntansi persediaan adalah 

Guest House Universitas Brawijaya Malang. 

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengusulkan suatu solusi berupa 

desain sistem informasi akuntansi persediaan sehingga memudahkan dalam 

pengelolaan data yang dimiliki Guest House, khusunya pada bagian Storekeeper 

di bawah bagian Logistik. Basis perangkat lunak yang peneliti gunakan dalam 

desain sistem adalah Microsoft SQL Server 2000 dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0. Desain sistem yang peneliti susun, 

peneliti tuangkan dalam skripsi yang berjudul: “Desain Sistem Informasi 

Persediaan Dengan Menggunakan Microsoft Sql Server 2000 Dan Bahasa 

Pemrograman Visual Basic 6.0 (Studi Kasus pada Guest House Universitas 

Brawijaya Malang)”. 

 

1.2 Masalah Penelitian  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian, 

maka rumusan masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi persediaan pada Guest 

House Universitas Brawijaya Malang? 

2. Bagaimana mendesain software sistem informasi akuntansi persediaan 

pada Guest House Universitas Brawijaya Malang dengan memperhatikan 

unsur pengedalian internal yang baik? 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk memahami pelaksanaan sistem informasi akuntansi persediaan pada 

Guest House Universitas Brawijaya Malang.  

2. Mendesain software sistem informasi akuntansi persediaan yang 

memenuhi unsur pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada 

Guest House Universitas Brawijaya Malang.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Guest House 

Universitas Brawijaya Malang dalam pengimplementasian desain software 

sistem informasi  akuntansi persediaan. 

2. Bagi Peneliti 

a. Dapat mengembangkan teori yang sudah diperoleh di perkuliahan dan 

mencoba untuk mengimplementasikannya. 

b. Dapat memperluas wawasan peneliti mengenai sistem informasi 

akuntansi dan desain sistem informasi yang baik dan sebagai dasar 

untuk penelitian berikutnya. 

c. Dapat menambah pengalaman peneliti mengenai sistem informasi 

akuntansi dan desain sistem informasi. 

d. Dapat terlibat langsung dalam praktik desain sistem informasi dan dapat 

mengetahui sejauh mana teori-teori yang dipelajari dapat diterapkan 

untuk mengatasi masalah yang dihadapi. 



 

3. Bagi Pihak Lain 

Dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, informasi dan wawasan 

teoritis dan praktis dalam penelitian selanjutnya guna melakukan analisa 

yang lebih baik, khususnya pada topik dan permasalahan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Informasi 

2.1.1 Definisi Sistem 

Sebelum memahami apa yang dimaksud dengan sistem informasi, maka 

perlu mengetahui lebih dahulu apa arti sistem. Pengertian sistem menurut 

wikipedia Indonesia adalah sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani 

adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan 

bersama untuk memudahkan aliran informasi materi atau energi.  Istilah ini sering 

dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi, di mana 

suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Bodnar dan Hopwood (2003:1) 

mendefinisikan sistem sebagai kumpulan sumber daya yang berhubungan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Menurut James A.Hall (2001:3) sistem adalah sekelompok dua atau lebih 

komponen-komponen yang saling berkaitan (inter-related) atau subsistem-

subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose). 

Menurut Wijayanto (2000:2), sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-

bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga 

tahapan, yaitu input, proses, dan output.  Bagian-bagian yang saling berinteraksi 

untuk mencapai tujuan tertentu tersebut disebut sebagai subsistem atau prosedur. 

Prosedur dapat dilakukan secara manual (oleh manusia) maupun secara 

terkomputerisasi. 



 

Syarat-syarat sistem: 

1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah. 

2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan.  

3. Adanya hubungan diantara elemen sistem. 

4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energy, dan material) lebih penting 

daripada elemen sistem. 

5. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. 

Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat elemen yang dapat 

berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat berupa benda fisik, abstrak, 

ataupun keduanya sekaligus, tergantung kepada sifat sistem tersebut yang 

menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya. Hubungan 

internal diantara objek-objek di dalamnya, dan tempat di mana sistem itu 

berada. 

Suatu sistem juga mempunyai beberapa karakteristik yaitu: 

1. Komponen (Components). 

Terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, dan bekerja sama 

membentuk kesatuan. Komponen sistem atau elemen sistem dapat berupa: 

1.1 Elemen - elemen yang lebih kecil yang disebut sub sistem, misalkan 

sistem komputer terdiri dari sub sistem perangkat keras, perangkat lunak 

dan manusia. 

1.2 Elemen – elemen yang lebih besar yang disebut supra sistem. Misalkan 

bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki sub sistem CPU, 



perangkat I/O dan memori, maka supra sistem perangkat keras adalah 

sistem komputer. 

2. Batas Sistem (Boundary).  

Merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya 

atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu 

sistem dipasang sebagai suatu kesatuan fungsi dan tugas dari sub system 

yang satu dengan yang lainnya berbeda tetapi tetap saling berinteraksi. 

3. Lingkungan Luar Sistem (Environments). 

Adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi system 

baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan sistem tersebut. 

Yang bersifat menguntungkan harus dipelihara dan dijaga agar pengaruhnya 

tidak hilang, sedangkan yang merugikan harus dihilangkan dan dikendalikan 

agar tidak mengganggu kinerja operasi sistem. 

4. Penghubung (Interface). 

Merupakan media penghubung antara subsistem, yang memungkinkan 

sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. 

Output dari subsistem akan menjadi input Subsistem lainnya melalaui 

penghubung. 

5. Masukan (Input). 

Adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem, yang dapat berupa 

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

6. Keluaran (Output). 

Adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran 

yang berguna dan sisa pembuangan. 



7. Pengolah (Process). 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah 

masukan menjadi keluaran.  

8. Sasaran (Objective) dan Tujuan (Goal). 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Sutau 

sistem akan dikatakan berhasil jika pengoperasian sistem itu mengenai 

sasaran dan tujuannya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kerangka kerja, yang terdiri dari 

subsistem-subsistem atau prosedur-prosedur, yang saling mempengaruhi untuk 

mengubah input menjadi output melalui suatu proses tertentu untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

Agar sistem dapat berfungsi secara efektif dan efisien, subsistem-subsistem 

atau prosedur-prosedur tersebut harus saling berinterakasi antara satu dengan 

lainnya. Interaksi ini bisa tercapai terutama melalui komunikasi informasi yang 

relevan antar subsistem. 

 

2.1.2 Definisi Informasi 

Infomasi dibutuhkan untuk membantu perusahaan dalam mengambil 

keputusan dan mengontrol operasi mereka. Sebuah perusahaan yang 

menggunakan informasi secara efektif dapat memiliki berbagai keunggulan 

kompetitif sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain. 

Bodnar dan Hopwood (2003:1) mendefinisikan informasi sebagai data yang 

berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan 



yang tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan unsur 

penentu dalam proses pengambilan keputusan. 

Menurut Gordon B. Davis (1972:32), informasi adalah data yang telah 

diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai 

yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau 

keputusan-keputusan yang akan datang. 

Sebuah informasi tentu memiliki kualitas tertentu. Kualitas tersebutlah yang 

membedakan mana informasi yang berguna dan informasi yang tidak berguna 

atau informasi yang baik atau informasi yang tidak baik. Terdapat beberapa 

karakteristik kualitatif dari sebuah informasi (Gelinas, 2005), dimana karakteristik 

yang dijelaskannya memiliki kesesuaian atau kesamaan dengan apa yang 

dijelaskan di dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK per September 2007). 

Karakteristik tersebut adalah : 

1. Sebuah informasi dapat membantu pengambilan keputusan (decision 

usefulness) 

2. Informasi harus dapat dimengerti (Undestandability). 

3. Informasi harus relevan (Relevance). 

4. Informasi harus tepat waktu (Timelines). 

5. Informasi harus memiliki nilai prediksi dan nilai umpan balik ( Predictive 

value and Feedback value). 

6. Informasi harus valid (Validity). 

7. Informasi harus akurat (Accuracy). 

8. Informasi harus lengkap (Completeness). 



9. Informasi harus netral dan bebas dari bias (Neutrality or freedom from bias) 

Informasi harus bisa dibandingkan (Comparability). 

 

2.1.3 Definisi Sistem Informasi  

Bodnar dan Hopwood (2000: 4) mengungkapkan  bahwa istilah sistem 

informasi menganjurkan penggunaan teknologi komputer di dalam orgnisasi 

untuk menyajikan informasi kepada pemakai. Sistem informasi “berbasis 

komputer” merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang 

dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. 

Definisi sistem informasi menurut Gelinas et al. (2005) adalah sistem buatan 

manusia yang secara umum mencakup suatu set komponen berbasis komputer dan 

komponen manual yang saling terintegrasi yang dibangun untuk mengumpulkan, 

menyimpan, dan mengelola data serta untuk menyediakan keluaran berupa 

informasi bagi para pengguna. Di dalam sebuah sistem informasi terdapat 

informasi masukan yang membutuhkan pemrosesan lebih lanjut untuk 

menghasilkan informasi keluaran yang lebih bermakna yang dapat dimanfaatkan 

oleh para penggunanya terutama di dalam proses pengambilan keputusan. 

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Pengertian dari sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson et al. (2000) 

adalah kerangka kerja yang terintegrasi di dalam suatu entitas yang menggunakan 

sumber daya fisik untuk mengubah data ekonomik menjadi informasi finansial 

untuk guna mengatur aktivitas dan operasi perusahaan serta menyediakan 
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Gambar 2.1 Sumber : Gelinas (2005) 

informasi tentang entitas kepada berbagai pengguna yang berkepentingan.  

Menurut Kieso & Weygandt (2002), sistem informasi akuntansi adalah sistem 

pengumpulan dan pemrosesan data transaksi serta penyebaran informasi keuangan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Gelinas, Sutton & Hunton (2005) menjabarkan dan memberikan pemahaman 

bahwa SIA adalah bagian dari sistem informasi yang berfungsi untuk 

mengumpulkan, mengelola dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan 

aspek keuangan atas suatu event bisnis perusahaan. SIA memiliki  elemen-elemen 

yang berpengaruh dalam penyusunan SIA pada suatu entitas, sebagaimana tampak 

dalam gambar berikut ini: 

 

 

2.2.2   Manfaat dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Romney dan Steinbart (2004: 9- 10) mengungkapkan bahwa model rantai 

nilai menunjukkan bahwa SIA adalah aktivitas pendukung. Jadi SIA dapat 



menambah nilai bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat 

dan tepat waktu. SIA yang dirancang dengan baik dapat melakukan hal ini dengan 

cara: 

1. Memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk 

atau jasa. 

2. Memperbaiki efisiensi jalannya suatu proses dengan memberikan informasi 

yang lebih tepat waktu. 

3. Memperbaiki pengambilan keputusan dengan memberikan informasi dengan 

tepat waktu. 

4. Berbagi pengetahuan. SIA yang dirancang dengan baik bisa mempermudah 

proses berbagi pengetahuan dan keahlian, yang selanjutnya dapat 

memperbaiki proses operasi perusahaan, dan bahkan memberikan 

keunggulan yang kompetitif. 

Tujuan pendesainan sebuah sistem seperti yang dijelaskan di atas 

menentukan manfaat apa saja yang dihasilkan oleh penggunaan sistem informasi 

akuntansi. Seperti yang dijelaskan oleh Gelinas (2005) yang mengungkapkan 

bahwa terdapat lima manfaat penggunaan sistem informasi akuntansi, yaitu : 

1. Sistem informasi yang dibentuk memfasilitasi kegiatan operasi perusahaan 

seperti menjaga persediaan dan mencatat pelanggan dan menyediakan 

dokumen-dokumen yang diperlukan. 

2. Sistem memberikan kemudahan bagi manajemen untuk memantau sistem 

operasional yang sedang berjalan. 

3. Sistem mampu berintegrasi dengan akuntansi dalam kaitannya dengan proses 

pencatatan. 



4. Sistem mengarahkan manajemen untuk dapat menyediakan orang, peralatan, 

kebijakan dan komponen lainnya. 

5. Sistem informasi mengakomodir kebutuhan seluruh pengguna. 

Kelima manfaat diatas tidak hanya berguna bagi perusahaan yang 

menggunakannya, akan tetapi juga memberikan manfaat pada pihak diluar 

perusahaan. 

 

2.2.3 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Wilkinson (2000) mengatakan bahwa di dalam sistem informasi akuntansi 

terdapat lima fungsi seperti yang digambarkan dalam Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

1. Pengumpulan Data 

Fungsi pengumpulan data terdiri atas memasukkan data transaksi melalui 

formulir, mensahkan serta memeriksa data untuk memastikan ketepatan 

dan kelengkapannya. Jika data bersifat kuantitatif, data dihitung dahulu 

sebelum dicatat. Jika data jauh dari lokasi pemrosesan, maka data harus 

ditransmisikan lebih dahulu. 

2. Pengelolaan Data 

Pengeloalaan data terdiri atas proses pengubahan input menjadi output. 

Fungsi pengelolaan data terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Fungsi SIA 
Sumber : Wilkinson (2000) 



- Pengklasifikasian atau menetapkan data berdasar kategori yang telah 

ditetapkan. 

- Menyalin data ke dokumen atau media lain. 

- Mengurutkan, atau menyusun data menurut karakteristiknya. 

- Mengelompokkan atau mengumpulkan transaksi sejenis. 

- Menggabungkan atau mengkombinasikan dua atau lebih data atau 

arsip. 

- Melakukan penghitungan. 

- Peringkasan, atau penjumlahan data kuantitatif. 

- Membandingkan data untuk mendapatkan persamaan atau perbedaan 

yang ada. 

3. Manajemen Data 

Fungsi manajemen data terdiri atas tiga tahap, yaitu: penyimpanan, 

pemutakhiran dan pemunculan kembali (retrieving). Tahap penyimpanan 

merupakan penempatan data dalam penyimpanan atau basis data yang 

disebut arsip. Pada tahap pemutakhiran, data yang tersimpan diperbaharui 

dan disesuaikan dengan peristiwa terbaru. Kemudian pada tahap 

retrieving, data yang tersimpan diakses dan diringkas kembali untuk 

diproses lebih lanjut atau untuk keperluan pembuatan laporan. 

4. Pengendalian Data 

Fungsi pengendalian data mempunyai dua tujuan dasar: (1) untuk menjaga 

dan menjamin keamanan aset perusahaan, termasuk data, dan (2) untuk 

menjamin bahwa data yang diperoleh akurat dan lengkap serta diproses 



dengan benar. Berbagai teknik dan prosedur dapat dipakai untuk 

menyelenggarakan pengendalian dan keamanan yang memadai. 

5. Penghasil Informasi 

Fungsi penghasil informasi ini terdiri atas tahapan pemrosesan informasi 

seperti penginterprestasian, pelaporan dan pengkomunikasian informasi. 

2.2.4 Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah subsistem dari sistem organisasi. 

Hopwood et al. (2004) mengungkapkan bahwa sebenarnya sistem informasi 

akuntansi adalah bagian dari sistem informasi manajemen. Sedangkan menurut 

Wilkinson et al. (2000) organisasi bisnis merupakan sebuah sistem yang memiliki 

subsistem berupa organisasi, sistem informasi dan sistem operasional. Sebagai 

sebuah subsistem dari sebuah sistem, tentu saja ada keterkaitan dan hubungan 

antara satu sistem dengan sistem lainnya. Keterkaitan dari masing-masing sistem 

dipengaruhi dan didukung oleh pengaruh lingkungan yang ada di sekitar 

organisasi tersebut. Salah satu bagian dari lingkungan tersebut adalah 

pengendalian internal. Pengendalian internal mendukung dan mempengaruhi dari 

terjadinya keterkaitan diantara subsistem-subsistem yang ada. Hubungan ini 

ditunjukkan oleh Gambar 2.2 tentang Hierarki Sistem. 



 

Sumber: Wilkinson (2000) 

Gambar 2.3 Hierarki Sistem 

2.3 Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

Persediaan adalah unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang 

secara kontinyu diperoleh, diolah, dan kemudian dijual kembali, maka dapat 

dikatakan persediaan sangat penting artinya bagi nperusahaan karena berfungsi 

menghubungkan operasi yang berurutan dengan pembuatan suatu barang. 

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standart Akuntansi Keuangan No. 14 

(2004) mendefinisikan persediaan sebagai aktiva : 

a) Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; 

b) Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau 

c) Dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan 

dalam proses produksi atau pemberian jasa. 
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Sedangkan menurut Mulyadi (2001) pengertian persediaan adalah elemen 

aktiva yang disimpan untuk dijual dalam kegiatan bisnis yang normal atau barang-

barang yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dijual. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa persediaan 

adalah barang-barang yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dalam suatu 

siklus usaha normal perusahaan, dengan tujuan untuk dijual kembali secara 

langsung atau melalui proses produksi. 

 

2.3.2 Fungsi yang Terkait Dengan Persediaan  

1. Fungsi pembelian 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengirim order ke supplier, mengisi 

faktur pembelian tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada supplier 

untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. 

2. Fungsi kas 

Fungsi ini bertanggung jawab atas pembayaran kas ke supplier. 

3. Fungsi gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang yang dipesan 

dari supplier, serta menyerahkan barang yang telah dibayar harganya 

untuk didistribusikan ke unit-unit lain yang membutuhkan. 

4. Fungsi penerimaan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima barang yang sebelumnya 

telah dipesan dari supplier yang kemudian transaksinya akan dicatat ke 

fungsi akuntansi. 



5. Fungsi akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi pembelian dan 

pembayaran kas serta pembuat laporan pembelian. 

2.3.3 Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi Persediaan 

Wilkinson et al. (2000)  mengungkapkan ada dua macam pengendalian yang 

dapat dilakukan pada siklus persediaan yaitu pengendalian umum (general 

controls) dan pengendalian aplikasi (application controls). Pengendalian umum 

terbagi atas: 

a. Pengendalian organisasional (organizational controls) 

Pada siklus persediaan rumah tangga, pengendalian organisasional 

menekankan pada pemisahan tugas dan tanggung jawab pada unit-unit yang 

terkait dengan siklus ini. Fungsi yang harus dipisahkan adalah fungsi otorisasi, 

pencatatan, dan pemegang fisik persediaan. 

b. Pengendalian dokumentasi (documentation controls) 

Pengendalian ini meliputi suatu keharusan untuk menyediakan dokumentasi 

yang selalu lengkap dan tepat waktu (up-to-date). Pada siklus persediaan 

dokumen yang harus ada adalah dokumen sumber, jurnal, dan laporan. 

c. Pengendalian pertanggungjawaban aktiva (asset accountability controls) 

Pengendalian ini diutamakan untuk menjamin aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan dimanfaatkan dan dicatat dengan layak. Pada sistem persediaan, 

jumlah persediaan yang tercatat harus sama dengan jumlah fisik ketika 

dilakukan rekonsiliasi.  



d. Pengendalian praktik manajemen (management practices controls) 

Pengendalian ini berguna untuk menjamin bahwa aktivitas di dalam 

perusahaan, terutama yang terlibat di dalam siklus persediaan, dilakukan 

dengan layak. Untuk menjamin hal tersebut salah satunya dapat dilakukan 

dengan manajemen sumber daya manusia yaitu merekrut personel dengan 

kualifikasi yang tepat atau melakukan training terhadap personel yang ada. 

Selain itu dapat juga dilakukan perubahan pada sistem yang ada dan juga 

dengan melakukan audit manajemen. 

e. Pengendalian operasional pusat data (data center operations controls) 

Pada pengendalian ini harus dipastikan bahwa teknologi komputer harus 

digunakan dengan layak melalui supervisi, perencanaan yang memadai, dan 

prosedur yang teratur. 

f. Pengendalian akses (access controls) 

Pengendalian ini diperlukan agar suatu data dan informasi di dalam perusahaan 

tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan terhadap 

data atau informasi tersebut. Kebutuhan utama dari pengendalian akses adalah 

aspek pengamanan. 

g. Pengendalian otorisasi (authorization controls) 

Pengendalian ini membangun sebuah kondisi standar dimana sebuah transaksi 

atau aktivitas dapat dilakukan. Salah satu prosedur otorisasi yang dapat 

dilakukan pada sistem berbasis komputer adalah penggunaan password, 

dimana dengan memasukkan password akan keluar suatu modul yang 



digunakan untuk melakukan suatu transaksi atau aktivitas. Modul ini hanya 

keluar jika password yang dimasukkan tepat.  

Pengendalian aplikasi yang dapat dilakukan adalah: 

a. Pengendalian masukan (input controls) 

Pengendalian ini memastikan bahwa data yang dimasukkan harus tepat. Jika 

data yang dimasukkan salah maka aplikasi akan secara otomatis menolak 

penginputan data sehingga data yang salah tidak sampai masuk ke dalam 

sistem. 

b. Pengendalian pemrosesan (processing controls) 

Setelah data secara benar diinputkan maka selanjutnya akan dilakukan 

pemrosesan terhadap data tersebut. Pengendalian pemrosesan berfungsi untuk 

memastikan bahwa data yang diinputkan dapat diproses secara benar dan 

akurat. 

c. Pengendalian keluaran (output controls) 

Pengendalian memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan dari sistem harus 

lengkap dan didistribusikan kepada pihak yang tepat. 

 

2.3.4 Laporan Manajemen 

Laporan Manajemen merupakan keluaran (output) yang dihasilkan oleh 

sistem yang dapat digunakan oleh Manajemen dalam pengambilan keputusan. 

Laporan Manajemen merupakan bentuk dari sistem akuntansi 

pertanggungjawaban. Wilkinson et al. (2000) menyatakan bahwa sistem 

pelaporan pertanggungjawaban yang disebut sistem akuntansi 



pertanggungjawaban adalah sistem yang menyajikan seperangkat laporan yang 

berhubungan yang dipersiapkan bagi para manajer di berbagai pusat 

pertanggungjawaban. Laporan ini mengumpan informasi  akuntabilitas kearah atas 

melalui tingkatan manajerial laporan tersebut mengikhtisarkan atau menyaringkan 

atau menyaring hasil-hasil yang dicapai pada tingkatan manajerial lebih rendah. 

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer 

Sistem informasi berbasis komputer adalah sistem yang menggunakan 

sistem komputer, peralatan dan teknologinya (Gelinas et al.; 2005). Sistem 

tersebut terdiri dari hardware, software, database, telekomunikasi, manusia dan 

prosedur. 

Gelinas et al. (2005) membagi sistem informasi akuntansi menjadi dua, 

yaitu manual dan otomatis. Perbedaan antara sistem berbasis manual dan otomatis 

hanya terletak pada cara data diproses. Jika sistem manual mengharuskan kita 

untuk melakukan langkah demi langkah yang diperlukan untuk memenuhi siklus 

akuntansi, sistem otomatis yang berbasis computer meringkas semua proses 

tersebut. Dengan kata lain, akan banyak proses yang sebelumnya dilakukan 

manusia (manual) akan digantikan oleh mesin (komputer). 

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Hopwood (2003). 

Menurutnya, sistem informasi biasanya menggunakan teknologi komputer di 

dalam pengoperasiannya. Sistem ini merupakan sistem yang terdiri dari kumpulan 

hardware dan software yang desain untuk memindahkan dan mengelola data guna 

menghasilkan informasi yang berguna. Menurutnya pula terdapat beberapa jenis 

sistem informasi berbasis komputer. 



2.5 Sistem Database 

2.5.1 Pengertian Database 

Secara umum, database menurut Hall (2001) adalah sebuah tempat 

penyimpanan fisik data keuangan dan non-keuangan. Database dapat berupa 

filing cabinet atau sebuah disket komputer. Menurut Wilkinson et al. (2000) 

mengungkapkan bahwa database adalah data yang dapat dibagi, yang 

tersentralisasi dan memiliki hubungan atau relasi satu sama lainnya serta mudah 

untuk diambil atau diperoleh kembali. Keuntungan dari penggunaan database 

adalah kemampuan menghasilkan informasi yang diperlukan oleh banyak pihak. 

Adapun struktur database adalah: 

1. Database. 

2. File / Table. 

3. Record. 

4. Elemen Data / Field. 

Dari Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa basis data mempunyai 

beberapa kriteria penting, yaitu: 

1. Bersifat data oriented dan bukan program oriented. 

2. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah 

basis datanya. 

3. Dapat dikembangkan dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. 

4. Dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. 

5. Dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. 



Prinsip utama database adalah pengaturan data dengan tujuan utama 

fleksibilitas dan kecepatan pada saat pengambilan data kembali. Adapun ciri-ciri 

basis data diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Efisiensi meliputi kecepatan, ukuran, dan ketepatan. 

2. Data dalam jumlah besar. 

3. Berbagi pakai (dipakai bersama-sama). 

4. Mengurangi bahkan menghilangkan terjadinya duplikasi dan 

ketidakkonsistenan data. 

 

2.5.2 Sistem Manajemen Database (Database Management Systems / DBMS) 

Pendekatan database mengharuskan perusahaan mengembangkan suatu 

pengelolaan database tersebut atau yang lebih umum dikenal dengan Data Base 

Management System (DBMS). Menurut McLeod & Schell (2004) DBMS pada 

dasarnya merupakan suatu bentuk suatu set perangkat lunak (software) yang 

bertujuan untuk mengelola data dalam suatu database yang terkomputerisasi. 

DBMS memungkinkan penciptaan database dalam penyimpanan akses acak 

komputer, pemeliharaan isinya, dan penyediaan atau pemanggilan isi tersebut. 

Menurut Bodnar and Hopwood (2004), DBMS sebagai suatu program 

koputer yang membantu pengguna agar dapat membuat dan merubah file, memilih 

dan mendapatkan data, serta menghasilkan berbagai macam keluaran dan laporan. 

Gelinas et al. (2005) juga menyebut DBMS adalah satu set program terintegrasi 

yang di desain untuk memudahkan tugas membuat (creating), mengakses 

(accesing) dan mengelola suatu database. 



Di dalam sebuah database terdapat tiga komponen umum untuk mengolah 

dan mengorganisasi data (Hall, 2001). Komponen-komponen tersebut antara lain : 

a. Data Description Language (DDL) 

DDL adalah sebuah bahasa pemograman yang mendefinisikan bentuk 

struktur database agar dapat membentuk sebuah DBMS. DDL biasanya 

menyangkut nama dari elemen data tersebut, tipe data tersebut, dan letak 

posisi data tersebut. DDL juga mengidentifikasi nama dan hubungan dari 

seluruh elemen yang ada, proses pencatatan, dan dokumen yang berkaitan 

dengan database. DDL terdiri dari 3 viewing level yaitu internal view, 

conceptual view, dan user view. 

b. Data Manipulation Language (DML) 

DML terdiri dari perintah memperbaharui, mengubah, memanipulasi, dan 

mengelompokkan data. Biasanya DML dapat dipergunakan di seluruh 

program yang ada seperti misalnya COBOL, dan FORTRAN.  

c. Data Query Language (DQL) 

DQL adalah sebuah bahasa pemrograman yang memudahkan pengguna 

untuk mendapatkan informasi dari database tanpa harus membutuhkan 

program yang konvensional. Ms.SQL adalah salah satu bentuk dari DQL. 

 

2.5.3 Relational DBMS (RDBMS) 

Menurut Hoffer, Prescott & McFadden (2005) DBMS adalah suatu program 

yang mengontrol, mengatur, mengorganisasi, penyimpanan dan pengembilan data 

pada suatu database. Sedangkan relational DBMS (RDBMS) mengacu pada 



model relasional dalam pendefinisian pengambilan data dalam suatu database. 

RDBMS masih memiliki kelemahan utama terutama  masih belum mampu 

menggunakan aplikasi yang melibatkan gambar. Akan tetapi pemanfaatan 

relational DBMS memiliki beberapa kelebihan antara lain: 

a. Kemudahan dalam migrasi aplikasi database dengan sistem database  

b. Kecepatan akses sangat tinggi 

c. Kapasitas penyimpanan sangat tinggi, sebab yang menjadi batasan adalah 

kapasitas perangkat keras (hardware) komputer  yang digunakan. 

d. Sangat mendukung penggunaan structured query languange (SQL)  

Menurut Gelinas, Sutton & Hunton  (2005) data pada RDBMS dihubungkan 

secara logis antar tabel, sehingga masing-masing fakta ataupun tipe informasi 

dikelompokkan pada tabel tersendiri. RDBMS dapat memberikan  informasi bagi 

pengguna (users) dari satu atau lebih tabel secara fleksibel. Dengan demikian  

yang menjadi komponen dalam RDBMS antara lain:  

a. Tabel yaitu tempat yang disediakan untuk menyimpan data;  

b. Queries yaitu suatu alat yang digunakan untuk pengguna dan programmer 

untuk mengakses data dari berbagai tabel;   

c. Forms yaitu apa yang tampak dalam layar untuk mempresentasikan data 

dalam tabel dan yang dikumpulkan melalui suatu queries dari satu atau lebih 

tabel;  

d. Reports yaitu berupa daftar (list) data yang akan  dicetak ataupun 

kesimpulan data yang di-store ke tabel maupun yang dikumpulkan dari satu 

tabel atau lebih. 

 



2.6 Microsoft SQL Server 2000 

Menurut Martina (2004) Structured Query Languange (SQL) adalah suatu 

bahasa query standar yang digunakan untuk database relational. Meskipun 

terdapat standar SQL, akan tetapi produk-produk database mengimplementasikan 

bahasa query-nya secara spesifik. Menurut Gelinas et al. (2005) disebabkan 

karena database itu sendiri memungkinkan menjadi sangat kompleks, program 

untuk me-manage juga menjadi komplek, dan bisa menjadi mahal untuk 

dikembangkan. Maka dengan alasan tersebut banyak perusahaan yang tidak 

mendesain sendiri software DBMS-nya melainkan membeli sebagai suatu sistem. 

Secara komersial software DBMS telah tersedia dengan berbagai ukuran 

komputer. Beberapa paket software DBMS yang popular antara lain: Microsoft 

Access, DB2, IMS, MySQL, Oracle, Paradox, SQL Server, Sybase dan R:BASE. 

Untuk pembahasan dan pengembangan software yang penulis lakukan, penulis 

memilih SQL Server, dengan produk MS SQL Server 2000 sebagai database 

software. 

SQL Server 2000 adalah mesin database client atau server yang berbeda 

dengan database komputer tunggal tradisional yang memakai sistem pemakaian 

file secara bersama-sama (misalnya dBase, Microsoft Visual Basic). Sistem 

database client atau server seperti SQL Server 2000 memakai sejumlah proses 

server untuk memanipulasi data, dan mengharuskan proses client untuk 

berhubungan dengan proses server menggunkaan mekanisme IPC (Inter Process 

Communication) lokal atau remote, misalnya socket TCP/IP. Proses server adalah 

aplikasi server yang memproses perintah-perintah SQL.  



SQL Server memakai sebuah tipe database yang dinamakan database 

relational. Database relational adalah database yang mengorganisasikan data 

dalam bentuk tabel. Tabel dibentuk dengan mengelompokkan data yang 

mempunyai subjek yang sama. Tabel berisi baris-baris dan kolom–kolom 

informasi. Database adalah sekumpulan data yang berhubungan. 

Di dalam SQL Server, database bukan hanya sebuah file, akan tetapi 

merupakan sebuah konsep logis yang berisi sekumpulan objek-objek yang 

berhubungan. Misalnya sebuah database berisi data, struktur database, index, 

sekuritas, view, dan stored procedure. Adapun objek-objek yang terdapat di 

dalamnya adalah (Martina, 2004): 

1. Tabel; objek yang berisi tipe-tipe data dan data mentah. 

2. Kolom; sebuah tabel berisi kolom-kolom untuk menampung data. Sebuah 

kolom mempunyai sebuah tipe data dan nama yang unik. 

3. Tipe Data; Tipe-tipe yang dapat dipilih adalah karakter, numerik, tanggal, 

bulan, dan lain-lain. 

4. Stored Procedure; stored procedure merupakan perintah-perintah SQL yang 

membentuk makro. Dengan menjalankan stored procedure berarti pengguna 

menjalankan perintah-perintah SQL di dalam sebuah prosedur. 

5. Trigger; trigger adalah stored procedure yang diaktifkan pada saaat data 

ditambahkan, diubah atau dihapus dari database. Trigger dipakai untuk 

menjamin aturan integritas di dalam database. 

6. Rule; rule diberlakukan pada kolom sehingga data yang dimasukkan harus 

sesuai dengan aturan. 



7. Primary Key; kunci utama menjamin setiap baris data unik dan dapat 

dibedakan dengan data yang lain. 

8. Foreign Key; kunci tamu adalah kolom-kolom yang mengacu kunci utama 

atau konstrain unik tabel lain. Kunci utama dan kunci tamu dipakai untuk 

menghubungkan sebuah tabel dengan tabel lainnya. 

9. Konstrain; konstrain adalah mekanisme integritas data yang berbasis server 

dan diimplementasikan oleh sistem. 

10. Default; default dinyatakan pada field (kolom) sehingga jika kolom tersebut 

tidak diisi sebuah data maka diisi dengan nilai default. 

11. View; view adalah query yang memakai beberapa tabel dan disimpan di dalam 

database. View dapat memilik beberapa kolom dari sebuah tabel atau 

menghubungkan beberapa tabel. View dapat dipakai untuk menjaga keamanan 

data. 

12. Index; index membantu mengorganisasikan data sehingga query menjadi lebih 

cepat. 

 

2.7 Microsoft Visual Basic 6.0 

2.7.1 Pengertian Visual Basic 

Bradley (2001) mengungkapkan bahwa visual basic telah menjadi bahasa 

yang populer untuk pengembangan. Setiap pengembangan yang baru dari visual 

basic, selalu melakukan penambahan dan features yang lebih baik lagi. 

Menggunakan visual basic environment and tools, kita akan menemukan bahwa 

perkembangan aplikasi yang sangat cepat dapat diatasi dengan mudah untuk 

setiap orang. 



Bradley (2001) juga memaparkan bahwa terdapat tiga edisi dari visual basic, 

yaitu: the learning edition, the professional edition dan the enterprise edition. 

Kita dapat menciptakan aplikasi untuk organisasi yang berskala kecil sampai 

organisasi yang berskala sedang dengan menggunakan the professional edition. 

Sedangkan  the enterprise edition didesain untuk perusahaan yang berskala besar, 

biasanya digunakan oleh tim programmers. 

2.7.2 Utilitas Visual Basic 6.0 

Ramadhan (2004) menjelaskan bahwa ada beberapa utilitas Visual Basic 

6.0, antara lain: 

a. Tittle Bar, yaitu bar yang menunjukkan nama project. Project adalah 

program aplikasi yang sedang dibuat. 

b. Menu Bar, yaitu berisi menu-menu utama yang dimiliki Visual Basic. 

Menu-menu tersebut antara lain menu File, Edit, View, Project, Run, dan 

lain-lain. 

c. Main Toolbar, yaitu toolbar utama yang berisi ikon-ikon yang dapat diklik 

untuk melakukan suatu perintah khusus secara cepat. 

d. Form, yaitu tempat yang digunakan untuk merancang aplikasi yang sedang 

dibuat. Form dapat diibaratkan „kanvas‟ untuk „melukis‟ user interface. 

e. Project Explorer Window, yaitu jendela untuk menampilkan project-

project, form-form atau modul-modul yang terlibat dalam proses 

pembuatan aplikasi. 

f. Properties Window, yaitu jendela untuk menampilkan dan mengubah 

properti-properti yang dimiliki sebuah objek. Ada dua pilihan tampilan, 



yaitu Alphabetic (urut berdasarkan abjad) dan Categorized (urut 

berdasarkan kelompok). 

g. Toolbox, yang terdiri atas beberapa class objek yang dapat digunakan 

dalam proses pembuatan aplikasi. 

h. Code Window, yaitu jendela yang digunakan untuk menampilkan atau 

mengetikkan kode program. Setiap Form dalam Visual Basic memiliki 

satu buah Code Window sendiri. 

i. Form Layout Window, yaitu jendela yang menunjukkan posisi relatif form 

terhadap layar monitor. 

2.7.3 Kontrol Grafik Visual Basic 6.0 

Supriyono (2008) menjelaskan bahwa ada beberapa kontrol-kontrol grafik 

dalam  Visual Basic 6.0 antara lain : (1) Label, (2) Text Box, (3) Command 

Button, (4) List Box,   (5) Combo  Box,   (6) Check Box,   (7) Option Button,   (8) 

Frame, (9) Picture Box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai action research yang mengarah pada studi kasus. 

Adapun pengertian action research adalah penelitian yang dilakukan untuk 

memecahkan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk 

proses pengembangan inovatif yang dicoba sambil jalan dalam mendeteksi 

dan memecahkan masalah (Arikunto, 2006). Penelitian tindakanditujukan 

untuk memberikan andil pada pemecahan masalah praktis dalam situasi 

problematic yang mendesak dan pada pencapaian tujuan ilmu social melalui 

kolaborasi patungan dalam rangka kerja etis yang saling berterima (Madya, 

2006). Action research dalam pandangan tradisional adalah suatu kerangka 

penlitian pemecahan masalah, dimana terjadi kolaborasi antara peneliti 

dengan client dalam mencapai tujuan (Sulaksana, 2004). 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi 

kasus adalah penelitian yang berusaha untuk meganalisis keadaan, 

menemukan masalah, dan memecahkan masalah yang ditemui. Penelitian 

studi kasus biasanya hanya berlaku untuk objek dan keadaan tertentu yang 

ditemui peneliti. 

 

 

 



3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah bagian Storekeeper pada bagaian Logistik dan 

bagian-bagian lain yang terkait dengan persediaan di Guest House Universitas 

Brawijaya, Malang. 

3.3 Sumber Data   

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbanagan 

dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Data-data primer diperoleh melalui 

wawancara antara peneliti bagian-bagian yang terkait. Data-data primer dalam 

penelitian ini berupa : 

a. Sejarah Guest House. 

b. Stuktur Organisasi Guest House. 

c. Sistem Informasi Persediaan (Prosedur Mutasi dan Pemakaian 

Persediaan Lancar) 

d. Sistem Pengendalain Internal Persediaan. 

e. Bagian-bagian yang terkait dengan sistem informasi persediaan. 

f. Data-data pendukung lainnya. 

g. Surat Permintaan Barang. 

h. Laporan Mutasi. 

i. Laporan Pemakaian Barang. 

j. Laporan Persediaan Barang 

 



3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang terdiri dari : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam 

metode survei yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek 

penelitian. Dalam hal ini, wawancara dilakukan peneliti dengan bagian 

Storekeeper di Logistik Guest House Uninersitas Brawijaya. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan 

cara mencatat dokumen-dokumen yang diperoleh dari perusahaan. 

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data-data milik Guest House 

Universitas Brawijaya yang berupa antara lain catatan, laporan, 

formulir.  

3. Observasi 

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek 

(orang), objek (benda), atau kejadian sistematis tanpa adanya 

pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. 

Dalam Hal ini, peneliti melihat secara langsung kegiatan yang ada di 

bagian Storekeeper Guest House Universitas Brawijaya. 

 

 

 

 

 



3.5 Metoda Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Adapun 

langkah-langkah dalam analisis data tersebut, adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan, menggolongkan dan 

meringkas data yang diperoleh terkait dengan database siklus mutasi dan 

pemakaian persediaan di Guest House. Hal tersebut dilakukan melalui 

dokumentasi, dan wawancara. 

2. Tahap Analisis Prosedur Sistem Informasi Persediaan. 

a. Mengamati bagian-bagian (fungsi-fungsi) apa saja yang terkait dengan 

sistem informasi persediaan beserta tugas masing-masing bagian. 

b. Mengamati dan mencatat prosedur mutasi dan pemakaian persediaan 

Guest House. 

c. Mengetahui dan menganalisis media-media (dokumen-dokumen, 

formulir-formulir, laporan-laporan) yang digunakan, terkait dengan 

sistem informasi persediaan. 

d. Menganalisis informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi 

persediaan, apakah sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

pihak manajemen Guest House. 

e. Menganalisis laporan yang dihasilkan dalam sistem informasi 

persediaan. 

f. Mengetahui pemanfaatan informasi oleh pihak manajemen atas 

informasi yang diperoleh dan dihasilkan. 

 



3. Tahap Analisis Pengendalian Internal Persediaan. 

a. Menganalisis pengendalian untuk bagian-bagian yang mempunyai 

fungsi yang vital dalam segi keamanan. 

b. Menganalisis kecukupan dan kelengkapan kegiatan dokumentasi serta 

mengamati pendistribusian dokumen (formulir, laporan, dan catatan) 

akuntansi tersebut.  

c. Menganalisis penomoran dokumen-dokumen terkait (nomor tercetak 

pada dokumen), dengan melihat isi formulir dan laporan yang 

digunakan Guest House. 

d. Mengamati dokumentasi kebijakan manajemen, apakah sudah dicatat 

secara jelas, dan lengkap. 

e. Mengamati proses validasi dan otorisasi formulir-formulir persediaan, 

beserta bagian-bagian yang mempuyai wewenang atas hal tersebut. 

f. Mengamati kecukupan formulir-formulir yang digunakan, apakah 

sudah menggunakan rangkap ganda beserta pengarsipannya. 

g. Menganalisis pemisahan tanggung jawab yang terkait dalam prosedur 

persediaan, dengan melihat stuktur organisasi dan tugas masing-

masing bagian. 

4. Tahap Desain Sistem Informasi Persediaan. 

a. Menelaah struktur organisasi dan tugas masing-masing bagian dalam 

Guest House. 

b. Membuat desain database yang mencakup siklus Persediaan, beserta 

relasinya, dengan menggunkaan database SQL Server 2000. 



c. Mengintegrasikan database persediaan dengan database-database 

siklus lainnya, sehingga tercipta satu database yang bersinergi dengan 

semua siklus dalam Guest House. 

d. Memasukkan data-data terkait ke dalam database persediaan. 

e. Membuat desain software dengan mengunakan Visual Basic 6.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Guest House Universitas Brawijaya. 

4.1.1 Sejarah dan Latar Belakang Guest House Universitas Brawijaya. 

Guest House UB terletak di pusat kota malang yang juga yang juga dikenal 

sebagai salah satu kota pendidikan dan pariwisata di Indonesia, tepatnya di Jl. 

MT. Haryono No. 169. Terletak di tengah-tengah lembaga pendidikan, 

Universitas Brawijaya Malang, Guest House UB menawarkan kombinasi 

sempurna untuk perjalanan bisnis maupun liburan. 

Guest House Universitas Brawijaya yang diresmikan pada tanggal 26 

Februari 2006, merupakan bentuk usaha lain dari Universitas Brawijaya Malang 

dalam rangka menuju otonomi kampus. Gedung 3 lantai dengan fasilitas 39 

kamar, 5 buah Meeting Room, Tour and Travel, The Café and Bar dan Galeri ini 

adalah pengembangan dari Wisma Tamu lama yang berformat rumah pada 

umumnya dengan beberapa kamar yang hanya di urus oleh penjaga rumah biasa. 

Guest House saat ini dikelola oleh sebuah manajemen yang pembentukannya 

melalui seleksi yang dilakukan sendiri oleh pihak rektorat Universitas Brawijaya. 

Jumlah karyawan secara keseluruhan adalah 28 orang dengan status karyawan 

kontrak. Selama pembukaan pada bulan Februari 2006 sampai dengan bulan 

November 2006, lebih dari 100 event yang telah dilayani oleh Guest House 

Universitas Brawijaya. Event-event tersebut selain menggunakan meeting room, 



sebagian juga menggunakan room secara bersamaan, sehingga pendapatan untuk 

penyewaan room secara otomatis juga ikut meningkat. 

4.1.2 Fasilitas dan layanan Guest House Universitas Brawijaya. 

Dalam operasinya, Guest House Universitas Brawijaya memiliki beberapa 

fasilitas dan layanan yaitu: 

a. Layanan Kamar, antara lain: 

1. Executive Suits. 

2. Junior Suits. 

3. Deluxe Room. 

4. Superior Room. 

b. Layanan Penunjang, antara lain: 

1. The Meeting Room. 

2. Tour and Travel. 

3. The Café and Bar. 

4. The Galleria. 

c. Fasilitas Lainnya, antara lain: 

1. Room Service. 

2. Coffee shop. 

3. Drug Store. 

4. Plant Cirner. 

5. Internet Hot Spot. 

6. Library. 

7. Joging Track. 

8. Traditional Bicycle. 



4.1.3 Struktur Organisasi Guest House Universitas Brawijaya. 

Struktur organisasi merupakan salah satu dasar dalam penentuan tujuan dan 

desain dari sistem informasi akuntansi. Hal ini dikarenakan didalam struktur 

organisasi tersebut dapat terlihat aliran otoritas, pertanggungjawaban, serta aliran 

informasi yang diperlukan oleh keseluruhan bagian dari organisasi tersebut. 

Bentuk struktur organisasi hotel berbeda dengan organisasi lain, karena ada 

beberapa bagian yang memiliki peranan yang sama-sama penting dan tidak dapat 

dijadikan satu dalam pengaturan manajemen. Hal ini juga dipengaruhi dengan 

ukuran atau tingkatan dari organisasi tersebut. Semakin besar ukuran organisasi 

maka semakin rumit bentuk organisasinya, karena melibatkan bagian yang 

semakin banyak pula. Berikut ini merupakan elemen yang menyusun struktur 

organisasi perusahaan yang disertai dengan deskripsi kerja tiap elemen tersebut. 

Berikut adalah Struktur Organisasi dan deskripsi kerja Guest House Universitas 

Brawijaya. 
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Berikut adalah Gambaran Tugas dan wewenang pada masing-masing bagian 

dalam Guest House Universitas Brawijaya: 

1. Supervisor. 

Deskripsi kerja: 

a. Mengontrol keberhasilan kerja para kapten sehubungan dengan program 

manajemen yang telah disosialisasikan. 

b. Handling complain. 

c. Bertanggung jawab terhadap proses event sampai dengan selesai. 

2. Income Auditor. 

Deskripsi kerja: 

a. Bertanggung jawab terhadap alur laporan pemasukan perusahaan dan 

kebenaran laporan night audit. 

b. Mengatur alur pendapatan/revenue sehingga didapat suatu laporan 

keuangan yang riil tentang laba perusahaan. 

c. Memeriksa laporan sales summary tiap kasir baik di Food and Baverage 

(F&B), Front Office (FO), dan night auditor. Kemudian membuat 

balancing report. 

d. Membuat laporan revenue total F&B, Guest Ledger, dan Service Charge. 

e. Membuat daftar nomor bill transaksi baik dari F&B, front office, dan 

house keeping serta bertanggung jawab terhadap kebenaran penggunaan 

bill tersebut yang masuk pada laporan night audit. 

f. Membuat jurnal laporan pendapatan perusahaan tiap akhir bulan. 

g. Membuat laporan pajak daerah tiap bulan serta laporan pajak tahunan. 

 



3. Account Receivable. 

Deskripsi kerja: 

a. Bertanggung jawab melakukan penagihan terhadap tamu, lembaga, dan 

perusahaan. 

b. Membuat laporan city ledger total tamu, perusahaan, atau lembaga yang 

berhutang, deposit, dan pembayaran credit card. 

c. Membuat laporan rekapan city ledger. 

d. Membuat surat tagihan untuk tamu, lembaga atau perusahaan yang belum 

membayar biaya hotel berdasarkan city ledger. 

e. Membuat laporan credit card yang ditagihkan ke card center. 

f. Melakukan penagihan kepada tamu, lembaga atau perusahaan yang 

memiliki hutang pada hotel. 

g. Menyetorkan uang ke front office dilengkapi remintance of fund, bukti 

tagihan, dan pembayaran. 

4. Book Keeper. 

Deskripsi kerja: 

a. Bertanggung jawab terhadap laporan setiap bulan. 

b. Memeriksa jurnal-jurnal pada general cashier, cost control, dan income 

audit ke dalam profit statement. 

c. Membuat laporan anggaran hotel update tiap bulan. 

d. Membuat laporan update & forecast perusahaan tiap bulan. 

e. Membuat laporan depresiasi tiap bulan. 

f. Membuat laporan profit statement tiap bulan. 

 



5. Cost Control. 

Deskripsi kerja: 

a. Membantu manajemen menjaga kinerja penjualan F&B agar mendapat 

keuntungan yang besar dari penjualan makanan dan minuman yang 

sesuai dengan kebijakan penjualan makanan dan minuman serta sesuai 

dengan kebijakan manajemen tentang kualitas, ukuran porsi, dan harga 

jual makanan dan minuman tersebut. 

b. Membuat suatu manajemen persediaan dari aset barang yang dimiliki 

hotel dan mengarsipkan dengan baik untuk persediaan berkala yang harus 

dilakukan dua kali tiap tahun. 

c. Mencari vendor-vendor/supplier barang-barang yang dibutuhkan hotel 

dan membuat kontrak harga dengan supplier tersebut dengan 

mempertimbangkan harga yang fluktuatif dan kepastian dari keberadaan 

barang yang dibutuhkan. 

d. Bersama dengan bagian cook, memilih dan memeriksa kualitas barang 

yang akan dibeli dari supplier. 

e. Bersama dengan bagian cook, membuat standar resep dan harga dari 

menu makanan yang dijual, dengan tujuan menghindari kelebihan stok 

barang (over preparation) dan terbuangnya stok barang karena salah 

penanganan (other wasteful practice). 

f. Melakukan pengadaan barang atas order yang diajukan dan mengajukan 

berupa purchase order ke assistance manajer lengkap dengan perkiraan 

harga. 



g. Membelanjakan secara langsung atau melalui supplier dan mengajukan 

pembayaran pada general cashier. 

6. General Cashier. 

Deskripsi kerja: 

a. Bertanggung jawab terhadap keselamatan, ketertiban, dan keutuhan 

keuangan perusahaan. 

b. Menerima, mencatat uang tunai hasil penjualan dari outlet, dan 

membukukan dalam buku kas penerimaan tunai (cash register book) 

c. Menyelesaikan pembayaran/tagihan kepada supplier, rekan kerja, atas 

pengajuan dari storekeeper yang telah disetujui oleh hotel koordinator 

atau manajer, kemudian mencatat dalam buku kas pengeluaran (Daily 

Check Register). 

d. Menyetor uang ke Bank dan menyisakan saldo minimal Rp 2.000.000 

setiap hari. 

e. Membayar gaji dan uang lembur karyawan (operasional maupun 

management) atas persetujuan manajer setiap tanggal 1 atas upah bulan 

sebelumnya yang harus dibayar setiap bulan. 

f. Membayar service charge karyawan. 

g. Melakukan penyetoran biaya sewa ke Universitas Brawijaya pada setiap 

bulan dengan jumlah yang telah disepakati (Rp 25.000.000/bulan). 

7. HRD Administration. 

Deskripsi kerja: 

a. Bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi dan file perusahaan 

terhadap karyawan. 



b. Menyimpan data-data karyawan baik pribadi maupun yang menyangkut 

pekerjaan (staff story file). 

c. Merekap pengajuan gaji dan service charge untuk diajukan kepada 

manajer. 

d. Merekap presensi karyawan yang lembur. 

e. Membuat surat pengajuan, mutasi, demosi, surat peringatan, dan 

penghargaan untuk karyawan. 

f. Memesankan makan dan menyiapkan uang makan berdasarkan time 

schedule yang dibuat oleh masing-masing departemen. 

g. Menyimpan file lamaran kerja calon karyawan baru. 

8. Captain Front Office. 

Deskripsi kerja: 

a. Memeriksa log book (log book adalah sarana informasi berantai diantara 

karyawan dalam satu bagian devisi) jika terdapat pesan-pesan khusus 

atau peristiwa penting (komplain dari tamu) yang ditulis oleh shift 

sebelumnya, kemudian menanyakan mengenai detail masalah tersebut 

agar dapat terselesaikan. 

b. Mengadakan briefing pagi untuk karyawan front office. Sebelum 

melakukan briefing, captain front office harus memiliki semua informasi 

yang baru tentang tingkat hunian kamar, tamu istimewa, tamu yang akan 

check out, dan tamu yang akan check in. 

c. Memperbaiki standar pelayanan hotel dan mengevaluasi kinerja 

karyawan dalam setiap event. 



d. Membuat laporan penjualan kamar (harian, mingguan, dan bulanan) dan 

sales call. 

e. Mananggapi keluhan tamu. 

f. Membuat jadwal karyawan dan rencana pembelanjaan. Memprediksi 

penjualan kamar hotel dan melaporkan pada supervisor beserta 

perhitungannya. 

g. Berkoordinasi denga F&B supervisor dan cook untuk informasi 

breakfast. 

h. Memastikan semua tamu yang akan check in datang pada pukul 13.00 ke 

atas. 

i. Membuat perhitungan tingkat hunian kamar dan mengauditnya sebelum 

shift malam. 

j. Memeriksa laporan kasir setiap akhir shift. 

k. Memastikan status kamar atas informasi dari housekeeping. 

l. Bertanggung jawab terhadap penjualan, promosi, akurasi data di front 

office, dan proses pemesanan kamar serta event tertentu. 

9. Captain Room. 

Deskripsi kerja: 

a. Membantu tugas-tugas supervisor. 

b. Mengatur operasional housekeeping dan public area. 

c. Kontrol area mengenai : kebersihan, kerapian, dan kelayakan. 

d. Memeriksa log book jika terdapat pesan-pesan khusus atau peristiwa 

penting (komplain dari tamu) yang ditulis oleh shift sebelumnya, 



kemudian menanyakan mengenai detail masalah tersebut agar dapat 

terselesaikan. 

e. Mengadakan briefing pagi untuk karyawan dari room attendant. Sebelum 

melakukan briefing, captain room harus memiliki semua informasi yang 

baru tentang tingkat hunian kamar, tamu istimewa, tamu yang akan check 

out, dan tamu yang akan check in. 

f. Memperbaiki standar pelayanan hotel dan mengevaluasi kinerja 

karyawan dalam setiap event. 

g. Membantu semua karyawan pada saat banyak tamu yang check in atau 

check out. 

h. Membuat jadwal karyawan dan rencana pembelanjaan. 

i. Memeriksa laporan kamar serta mengontrol pembenahan kamar. 

j. Mengontrol terhadap efisiensi guest supplies. 

k. Membuat data tentang peralatan atau fasilitas yang rusak. 

10. Captain F&B Service. 

Deskripsi kerja: 

a. Memeriksa log book jika terdapat pesan-pesan khusus atau peristiwa 

penting (komplain dari tamu) yang ditulis oleh shift sebelumnya, 

kemudian menanyakan mengenai detail masalah tersebut agar dapat 

terselesaikan. 

b. Mengadakan briefing pagi bagi staf restoran. Sebelum briefing, captain 

F&B service harus memiliki semua informasi yang baru tentang tingkat 

hunian kamar, tamu istimewa, tamu yang akan check out, tamu yang 

akan check in, dan menu spesial hari tersebut. 



c. Mengkondisikan agar staf memberikan pelayanan yang baik, menerima 

order dengan cepat, memberikan informasi mengenai menu spesial di 

restoran, melakukan penawaran, memperbaiki standar pelayanan hotel, 

dan mengevaluasi kepada staf tentang acara spesial yang berlangsung. 

d. Membuat laporan penjualan restoran (harian, mingguan, bulanan). 

e. Membuat jadwal karyawan, memprediksi pengeluaran, dan perencanaan 

penjualan makanan serta minuman. 

f. Memeriksa laporan kasir setiap akhir shift. 

g. Mengecek makanan dan minuman yang telah terjual antara F&B cashier 

dan F&B product hingga seimbang. 

h. Mengecek kelengkapan, kebersihan, dan kerapian area coffeshop, 

minishop, store dan pantry. 

11. Captain Houseman and Engineering. 

Deskripsi kerja: 

a. Membantu tugas-tugas supervisor. 

b. Memeriksa log book jika terdapat pesan-pesan khusus atau peristiwa 

penting (komplain dari tamu) yang ditulis oleh shift sebelumnya, 

kemudian menanyakan mengenai detail masalah tersebut agar dapat 

terselesaikan. 

c. Mengadakan briefing pagi untuk staf houseman. Sebelum melakukan 

briefing, captain houseman harus memiliki semua informasi yang baru 

tentang event, kebersihan yang masih perlu diterapkan, dan general 

cleaning. 



d. Mengkondisikan houseman untuk sering mengontrol kebersihan secara 

rutin. 

e. Membuat laporan/check list tentang ruangan yang belum dibersihkan 

atau yang telah dikerjakan, mengecek obat-obatan, peralatan, dan 

persediaan. 

f. Memeriksa area hotel baik outdoor maupun indoor untuk memastikan 

bahwa semua lokasi tersebut sudah benar-benar bersih dan rapi. 

g. Membuat jadwal karyawan dan rencana pembelanjaan. 

h. Memeriksa semua peralatan elektronik secara periodik serta mengontrol 

pengoperasiannya secara benar. 

i. Melakukan kontrol terhadap mobil guest house baik pemakaian, 

perawatan, maupun kebersihannya. 

j. Mengontrol persediaan air, kejernihan air, dan kelancaran saluran serta 

mengontrol pemakaian listrik. 

k. Membuat jadwal sirkulasi tanaman indoor dan mengatur kinerja gardener 

dan houseman. 

12. Reception. 

Deskripsi kerja: 

a. Mencatat informasi yang berkaitan dengan tamu, event, VIP guest, dan 

meeting arrangement. 

b. Memberikan penugasan untuk setiap peserta training pada masing-

masing bagian. 

c. Melayani proses check in, check out, kasir, night auditor, telepon 

operator, dan reservation. 



d. Mengupdate reservasi setiap hari. 

e. Membuat laporan keuangan harian. 

f. Posting room charge, foot & beverage, miscellaneous, dan laundry setiap 

malam untuk shift malam sekaligus night auditing. 

g. Membuat forecast occupancy dan forecast revenue per minggu sebagai 

prediksi tingkat hunian ataupun pendapatan. 

h. Membuat guest history dan data kunjungan wisatawan. 

i. Memberikan pelatihan on job training pada peserta training. 

j. Menjaga kerapian dan kebersihan area kerja. 

k. Menerima reservasi kamar baik melalui telepon atau secara langsung dan 

disimpan dalam file dengan baik. 

l. Berkoordinasi dengan housekeeping (roomboy/roommaid) mengenai 

kondisi/status kamar. 

m. Membuat laporan kejadian per hari dalam logbook untuk diteruskan pada 

shift selanjutnya. 

13. Night Audit. 

Deskripsi kerja: 

a. Memeriksa logbook jika ada pesan-pesan dari shift sebelumnya 

mengenai tamu-tamu reservasi yang belum datang serta tamu- tamu yang 

menggunakan layanan wake-up call. 

b. Menjaga kelancaran operasional front office di malam hari (reception 

and telephone operator) dan melakukan tugas night audit. 

 

 



14. Engineering. 

Deskripsi kerja: 

a. Memeriksa logbook sebelum bekerja. 

b. Mengontrol dan merawat segala peralatan dan instalasi gedung, misal 

instalasi listrik, instalasi air, dan jaringan hot spot internet. 

c. Memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil yang bisa ditangani sendiri 

segala peralatan yang berhubungan dengan instalasi gedung. 

d. Bekerja sama dengan houseman crew untuk memperbaiki segala fasilitas 

ruang meeting dan fasilitas tamu yang rusak. 

e. Membantu tugas-tugas dari houseman crew dan gardener jika pekerjaan 

sudah selesai. 

f. Mengecek alat-alat perlengkapan untuk pembetulan kerusakan-kerusakan 

yang akan diperbaiki. 

g. Mengecek dan memperbaiki semua peralatan elektronik disetiap 

kamar/ruangan jika ada kerusakan-kerusakan. 

h. Memperbaiki alat-alat dari semua departemen jika ada yang rusak. 

i. Membuat rencana/jadwal, macam-macam barang/alat hotel yang harus di 

service. 

j. Sebelum meninggalkan tugas, menulis pesan di log book untuk shift 

berikutnya jika ada pekerjaan yang belum terselesaikan agar segera 

ditindaklanjuti. 

 

 



15. F&B Cashier. 

Deskripsi kerja: 

a. Memeriksa log book sebelum memulai pkerjaan. 

b. Menghadiri briefing sebelum bekerja ditempat yang telah ditentukan 

serta mencatat semua informasi yang berkaitan. 

c. Memeriksa kebersihan dan kelengkapan area kerja. 

d. Membantu dan menjaga kelancaran operasional restoran. 

e. Menyiapkan  bill atau tagihan tamu berdasarkan yang telah ditulis oleh 

waiter/waitres serta menerima pembayarannya. 

f. Bertanggungjawab atas house bank dan bill yang sudah dikeluarkan 

maupun yang masih kosong. 

g. Membuat laporan penjualan harian di coffee shop dan mini shop. 

h. Menulis laporan krjadian per hari dalam log book untuk diteruskan pada 

shift berikutnya. 

i. Mengecek inventory yang ada di mini shop (segi kuantitas maupun batas 

kadaluwarsa), kemudian melaporkan kepada cost control. 

16. Cook. 

Deskripsi kerja: 

a. Datang 15 menit sebelum jam kerja. 

b. Menyiapkan menu untuk coffee shop dan room service, atau berdasarkan 

event order, sesuai dengan standar recipe dan mutu yang ditentukan. 

c. Mengontrol menu yang habis terjual dan melaporkan kesupervisor atau 

menginformasikan ke F&B service. 



d. Membuat rencana kerja harian untuk di delegasikan kejunior cook dan 

cook helper serta steward tentang operational kitchen. 

e. Menjaga mutu dan pelayanan serta kebersihan. 

f. Melakukan pengecekan terhadap barang belanjaan yang datang berkaitan 

dengan kualitas dan kuantitas. 

g. Bersama cost control membuat standard recipe dan rencana belanja 

seefisien mungkin. 

h. Membentuk tim yang solit dan kondusif. 

i. Membuat usulan menu baru kepada F&B supervisor. 

j. Tampil didepan area untuk show of cooking atau tugas pada breakfast di 

egg station bila diperlukan. 

k. General cleaning setiap seminggu sekali. 

17. Waiter. 

Deskripsi kerja: 

a. Memriksa log book sebelum memulai pekerjaan. 

b. Memeriksa area kerja, seperti kebersihan area restoran, kerapian meja 

dan kursi makan, cendela kaca, dan memeriksa kelengkapan. 

c. Mengecek kebersihan, kerapian, dan kelengkapan isi daftar menu 

sebelum diberikan kepada tamu. 

d. Memeriksa kelengkapan bahan yang akan dijual dalam menu. 

e. Memeriksa dan menanyakan pada F&B product menu yang sold out pada 

hari itu. 



f. Memeriksa seluruh kelengkapan restoran ketika akan tutup, yaitu 

mengunci pintu, lemari, laci, dan etalase dan memastikan semua dalam 

keadaan terkunci. 

g. Bertanggung jawab terhadap mini shop baik kelengkapan barang maupun 

persediaan serta penjualan. 

h. Koordinasi dengan front office untuk informasi jumlah tamu yang akan 

breakfast keesokan harinya agar bagian kitchen dapay menyiapkan menu 

dan fruit basket. 

i. Membantu cashier untuk menyiapkan bill untuk tamu. 

j. Membantu F&B product untuk menyiapkan makanan dan minuman yang 

sudah dipesan oleh tamu. 

k. Merawat dan menyimpan semua peralatan F&B pada tempat yang sudah 

ditentukan. 

l. Membersihkan area mini shop dan mengatur display dari barang-barang 

yang dijual agar terlihat menarik dan rapi. 

m. Membersihkan dan merapikan pantry juga store F&B setiap selesai acara 

dan mengontrol kebersihan serta kerapian meja dan kursi setiap saat. 

18. Roomboy/Roommaid. 

Deskripsi kerja: 

a. Datang 15 menit sebelum jam kerja dan memeriksa log book jika 

terdapat pesan dari shift sebelumnya dengan tujuan mengadakan 

koordinasi untuk mengetahui masalah yang terjadi dan kendala yang 

dihadapi saat menjalankan tugas. 



b. Mengecek kamar-kamar yang akan dibersihkan beserta perlengkapan dan 

mengidentifikasi tamu yang extand, tamu yang checkout, kamar yang 

akan direservasi pada hari tersebut melalui informasi yang diperoleh dari 

front office dengan melihat guest list yang sudah diberikan.  

c. Mengecek minibar, towel, dan fasilitas hotel yang terdapat dikamar jika 

mendapat informasi dari front office tamu kamar yang akan check out 

pada hari tersebut. Kemudian menginformasikan jika terdapat barang-

barang tamu yang tertinggal didalam kamar dan menuliskan pada Lost 

and Found. 

d. Melaporkan ke petugas laundry jika terdapat tamu yang menggunakan 

jasa laundry. 

e. Melakukan general cleaning jika kondisi kamar low season, meliputi 

pembersihan seluruh kamar dan tanaman di kamar mandi. 

f. Mengadakan inventory guest spplies, minibar dan linen, pada akhir 

bulan. 

g. Melakukan pengecekan sekaligus pemesanan barang yang dibutuhkan 

housekeeping. 

h. Mengecek dan melaporkan kerusakan barang-barang pada guest room 

baik kerusakan oleh tamu maupun tidak. 

i. Melakukan penyerahan sekaligus pengecekan terhadap barang lost and 

found (jika ada barang tamu yang tertinggal). 

Deskripsi kerja shift siang : 

a. Datang 15 menit sebelum jam kerja dan memeriksa log book. 

b. Melanjutkan pekerjaan dari shift 1 (pagi) yang belum selesai dikerjakan. 



c. Mengambil kebutuhan housekeeping yang telah dipesan oleh shift 1 

(pagi) di gudang purchasing. 

d. Standby di roomboy station jika ada tamu yang membutuhkan 

permintaan. 

e. Melakukan general cleaning jika kondisi kamar low season, meliputi 

pembersihan keseluruhan kamar dan tanaman di kamar mandi. 

f. Melaporkan penggunaan /pengembalian barang dalam satu hari serta 

serah terima dengan tanda tangan pada shift pertama dan kedua. 

g. Menjaga kebersihan dan keamanan pada setiap area kerja sebelum 

meninggalkan tugas. 

19. Bellman and Security. 

Deskripsi kerja: 

a. Memeriksa log book sebelum memulai pekerjaan. 

b. Menghadiri briefing sebelum bekerja di reception/back office serta 

mencatat semua informasi yangberkaitan dengan tamu, event, VIP guest, 

dan meeting arrangement. 

c. Memeriksa area kerja seperti, kebersihan lobby, koran/majalah, dan event 

board. 

d. Memeriksa expected departure/arrival guest di reception dan bersiap 

untuk melayani tamu yang check out atau check in. 

e. Standby di lobby dekat pintu untuk menyambut tamu yang akan check in 

dan membantu tamu yang akan check out. 

f. Memastikan pintu karyawan, pintu masuk barang, dan pintu garasi terus 

terkunci. 



g. Mencatat kendaraan tamu yang parkir tiap jam, melakukan patroli kecil 

jika sedang tidak sibuk, dan melaporkan jika ada kejadian yang 

mencurigakan. 

h. Mencatat semua tamu yang dilayani baik check in atau check out 

misalnya, jumlah tamu pria/wanita, jumlah barang, dan warnanya. 

i. Jika ada function meeting di hotel, melakukan patroli di tiap lantai dan 

melaporkan kondisi yang ada serta menegur jika ada tamu meeting yang 

kira-kira mengganggu tamu yang sedang menginap dikamar. 

j. Jika ada kejadian tak terduga, seperti pencurian, pembunuhan, atau 

kebakaran segera melaporkan ke manajer. 

k. Membuat catatan kecil patroli parkir yang berisi jumlah mobil dan nomor 

polisi atau jika memungkinkan fisik mobil yang mencolok (goresan cat 

bemper bengkok). 

l. Mencuci dan membersihkan mobil setiap hari serta mengontrol mesin 

dengan kelengkapannya. 

m. Sebelum meninggalkan tugas, menulis pesan di log book untuk shift 

berikutnya jika ada pekerjaan yang belum terselesaikan agar segera 

ditindaklanjuti. 

20. Houseman. 

Deskripsi kerja: 

a. Memeriksa log book sebelum memulai pekerjaan. 

b. Bertanggung jwab atas kebersihan lobby area. 

c. Membersihkan area front office setiap pagi dan mengontrol 

kebersihannya. 



d. Membersihkan dan mengontrol area coffee shop. 

e. Membersihkan area rest room setiap pagi dan mengontrolnya setiap saat. 

f. Membersihkan dan mengecek mushola setiap selesai digunakan tamu. 

g. Membersihkan dan mengecek tangga lobby satu, tangga belakang, dan 

tangga putar baik lantai maupun pagarnya. 

h. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian ruang meeting baik 

lantai, dinding, meja, kursi, dan layout. 

i. Membersihkan area taman luar guest house. 

j. Membersihkan management office setiap hari baik pagi atau malam hari 

setelah karyawan pulang. 

k. Menjaga dan mengecek seluruh area setiap hari agar tetap bersih dan 

rapi. 

l. Melakukan general cleaning setiap kali ada area yang kotor atau tidak 

maksimal kebersihannya. 

21. Gardener. 

Deskripsi kerja: 

a. Memeriksa log book sebelum memulai pekerjaan dan mengerjakan yang 

belum sempat dikerjakan pada shift sebelumnya. 

b. Merawat dan menjaga tanaman-tanaman pada tempat yang telah 

ditentukan. 

c. Mengganti tanaman-tanaman yang sudah tua/mati (peremajaan). 

d. Menjaga kebersihan area hotel baik dalam maupun luar dari kotoran-

kotoran daun dan dahan yang kering. 



e. Penyiraman tanaman di luar gedung pagi dan sore antara jam 8.00 pagi 

dan jam 15.00 sore. 

f. Memotong rumput diseluruh area hotel jika terlihat tinggi. 

g. Membersihkan tempat sampah bergantian dengan houseman. 

h. Siap bekerja lembur jika benar-benar pekerjaan sangat dibutuhkan, 

dengan sepengetahuan supervisor/atasan manajemen guest house. 

4.1.4 Gambaran Sistem Persediaan Guest House Universitas Brawijaya. 

4.1.4.1 Prosedur Mutasi Persediaan. 

Narasi prosedur mutasi persediaan digambarkan sebagai berikut: 

1. Cost Control melakukan pengecekan di RBS apakah persediaan yang 

ada di RBS masih tersedia atau tidak. 

2. Jika persediaan di RBS masih tersedia maka selesai. Jika persediaan 

sudah habis maka Cost Control mengambil persediaan yang ada di 

gudang dan mengisi kartu stok barang. 

3. Persediaan yang ada di gudang di pindahkan ke RBS yang kosong dan 

kartu stok barang di arsip. 
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Gambar 4.2 Flowchart Prosedur Mutasi Persediaan 



4.1.4.2 Prosedur Pemakaian Persediaan. 

Narasi prosedur pemakaian persediaan digambarkan sebagai berikut: 

a. Room B/M melakukan pemeriksaan ke kamar yang akan dipakai 

apakah ada barang yang perlu diganti. Jika perlu ambil barang di RBS 

dan dibawa ke kamar yang perlu diganti. 

b. Jika barang di RBS habis maka Room B/M mengambil barang yang 

ada di gudang dengan sepengetahuan Cost Control dan mengisi form 

daftar barang keluar kemudian membawa barang ke kamar. 

c. Jika barang di gudang tidak ada maka Cost Control membuat 

Requisition Form dan diserahkan kebagian Accounting. 

d. Accounting menerima Requisition Form kemudian melakukan 

pengecekan kartu stok barang dan gudang dan melakukan prosedur 

order barang. 
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Gamabar 4.3 Flowchart Prosedur Pemakaian Persediaan 



 

4.1.4.3 Kebijakan Manajemen dan Kebijakan Akuntansi Persediaan Guest 

House Universitas Brawijaya. 

1. Kebijakan Manajemen. 

a. Kebijaka Manajemen Prosedur Mutasi Barang. 

1) Pengeluaran barang dari gudang ke RBS hanya dapat dilakukan 

oleh Cost Control dengan bantuan Room B/M. 

2) Sewaktu-waktu RBS diperiksa oleh Cost Control mengenai 

persediaan barang yang ada di RBS. 

3) Cost Control setiap hari mencatat semua barang yang ada dalam 

daftar barang keluar ke kartu stok barang. 

4) Cost Control setiap hari memeriksa barang yang tersedia di 

gudang. Jika stok barang mendekati habis Cost Control 

melakukam prosedur order barang. 

5) Menegur dan menanyakan kepada karyawan tentang pengambilan 

barang yang ritmenya sering sedangkan event tidak ada / kegiatan 

sepi. 

6) Jika ada barang yang rusak di gudang, Cost Control mencatatnya 

di Lost and Break it dan dilaporkan ke bagian bagian Accounting.  

b. Kebijakan Manajemen Prosedur Pemakaian Barang. 

1) Pengeluaran barang dari RBS hanya dapat dilakukan oleh Room 

B/M. 

2) Room B/M setiap hari mencatat semua barang yang keluar dari 

RBS ke daftar barang keluar. 



3) Jika ada barang yang rusak Room B/M mencatat di Lost and 

Break it dan diserahkan ke Cost Control. 

4) Jika ada barang yang sisa dan tidak dibawa oleh tamu boleh di 

bawa oleh pegawai.  

2. Kebijakan Akuntansi. 

a. Kebijakan Akuntansi Prosedur Mutasi Barang. 

Penjurnalan tidak dilakukan pada saat mutasi barang. 

b. Kebijakan Akuntansi Prosedur Pemakaian Persediaan. 

1) Metode arus biaya menggunakan metode Perpetual. 

2) Metode arus biaya yang digunakan adalah metode rata-rata. 

4.1.4.4 Formulir yang Digunakan dan Informasi yang Dihasilkan Dalam 

Sistem Persediaan Guest House Universitas Brawijaya. 

Di dalam Persediaan Guest House terdapat formulir yang digunakan (input) 

dan informasi yang dihasilkan (output). Formulir yang digunakan dalam 

persediaan rumah tangga antara lain: 

1. Kartu Stok Barang. 

2. Daftar Barang Keluar. 

3. Lost and Break it. 

Informasi-informasi yang digunakan dalam system persediaan Guest House 

adalah sebagai berikut: 

1. Good Consumed Jurnal. 

2. Monthly Stock Report. 

 

 



4.2 Evaluasi Terhadap Sistem Persediaan Guest House Universitas 

Brawijaya. 

Berdasarkan uraian deskripsi mengenai sistem persediaan Guest House 

Universitas Brawijaya di atas maka perlu dilakukan evaluasi atas kelemahan-

kelemahan yang berkaitan dengan pengendalian internal dalam sistem persediaan  

tersebut. Evaluasi dilakukan pada struktur organisasi dan operasional sistem 

persediaan secara keseluruhan. 

4.2.1 Evaluasi Terhadap Struktur Organisasi dan Job Description. 

a. Adanya perangkapan jabatan pada fungsi yang memiliki tugas dan 

wewenang yang saling mengontrol. 

Perangkapan jabatan diperbolehkan dengan syarat perangkapan fungsi 

jabatan tersebut tidak terjadi antara dua jabtan yang memiliki fungsi saling 

mengontrol. Pada Guest House Universitas Brawijaya perangkapan terjadi 

dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia. 

Perangkapan jabatan ini terjadi di unit penting dalam kelangsungan 

operasional Guest House Universitas Brawijaya, yaitu dalam sistem 

persediaan seperti pengelolaan persediaan, pembelian dan pemesanan 

dilakukan satu bagian yaitu Cost Control. Hal ini dapat menimbulkan resiko 

yang tinggi karena seharusnya bagian pengelolaan persediaan harus 

dibedakan dengan bagian pembelian. Jika penambahan orang tidak 

memungkinkan maka peneliti mengusulkan sebaikknya bagian pemesanan 

dan pembelian dipegang oleh Cost Control dan bagian pengelolaan 

persediaan menjadi tanggung jawab House Keeping.  

 



b. Adanya ketidak jelasan wewenang dan tanggung jawab dalam 

praktik operasional Guest House. 

Dalam praktiknya, banyak wewenang dan tanggung jawab yang ada pada 

masing-masing unit yang tidak sesuai dengan job description yang ada. Hal 

tersebut terjadi pada sistem persediaan Guest House seperti pengambilan 

barang oleh Room B/M ke gudang langsung dan mengisi sendiri barang 

daftar keluar yang seharusnya menjadi tanggung jawab Cost Control. Hal ini 

terjadi karena adanya sistim kekeluargaan dan kepercayaan penuh dalam 

karyawan Guest house. 

Tentunya hal ini bisa berakibat pada koordinasi yang kurang terstruktur 

dengan baik. Dengan demikin, apabila terjadi kesalahan maka akan sulit 

diidentifikasi siapa sebenarnya harus bertanggung jawab atas kesalahan 

tersebut. 

4.2.2 Evaluasi Terhadap Operasional Sistem Persediaan Guest House 

Universitas Brawijaya. 

a. Kurang memadainya pendokumentasian terhadap arsip-arsip 

yang digunakan. 

Selama ini Guest House Universitas Brawijaya lebih banyak 

menggunakan aplikasi excel dalam penghitungan persediaan. Sehingga 

hampir keseluruhan dokumen-dokumen yang digunakan berupa file excel 

dan data-data yang disimpan juga dalam bentuk excel. Hal ini sangat 

berbahaya karena tidak ada dokumen tercetak sehingga apabila file excel 

rusak maka rusak juga dokumennya. 



b. Tidak ada laporan yang benar-benar dihasilkan dalam sistem 

persediaan. 

Penggunaan MS excel dalam penghitungan persediaan membuat hampir 

seluruh dokumen berbentuk file excel. Sehingga sulit dibedakan apakah ini 

formulir ataukah laporan karena semuanya berada dalam satu kesatuan file 

c. Tidak adanya sanksi yang jelas apabila tidak melaksanakan 

kebijakan manajemen. 

Kebijakan manajemen yang diterapkan pada sistem persediaan 

seharusnya menyertakan sanksi yang akan diterima oleh pegawai apabila 

tidak mematuhinya, karena akan menciptakan rasa takut kepada pegawai 

untuk melakukan moral hazard. 

4.3 Usulan Prosedur Manual Sistem Persediaan Guest House Universitas 

Brawijaya. 

4.3.1 Usulan Struktur Organisasi dan Deskripsi Kerja Guest House 

Universitas Brawijaya. 

Berdasarkan evaluasi struktur organisasi diatas mengusulkan dilakukan 

restrukturisasi struktur organisasi Guest House Universitas Brawijaya. 

Gambar 4.4 berikut ini merupakan gambaran struktur organisasi yang 

diusulkan oleh peneliti serta deskripsi kerja untuk masing-masing fungsi 

dalam struktur organisasi tersebut. 
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Gambar 4.4  Usulan Struktur Organisasi Guest House Universitas Brawijaya



Berikut gambaran tugas dan wewenang pada masing-masing bagian dalam 

Guest House Universitas Brawijaya. 

1. General Manager. 

Deskripsi kerja: 

a. Mengambil keputusan strategis khususnya yang berkaitan dengan 

perusahaan dalam jangka panjang. 

b. Memberikan otorisasi terhadap transaksi yang berjumlah besar. 

c. Bertanggung jawab atas perencanaan strategis perusahaan dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang serta bertanggung jawab terhadap target 

yang telah ditetapkan. 

d. Memberikan motivasi kepada semua karyawan agar terus meningkatkan 

kinerja dan loyalitas kepada perusahaan. 

e. Mengawasi operasional perusahaan dan bertanggung jawab terhadap 

operasional perusahaan secara keseluruhan. 

2. Supervisor (untuk semua devisi). 

Deskripsi kerja: 

a. Mengawasi keberhasilan kerja para kapten sehubungan dengan program 

atau target menajemen yang telah disosialisasikan. 

b. Bertanggungjawab atas segala penyelesaian komplain yang muncul. 

c. Bertanggungjawab terhadap event yang berkaitan dengan devisi yang 

dibawahi sampai dengan selesai. 

 

 



3. Marketing. 

Deskripsi kerja: 

a. Bertanggungjawab terhadap kegiatan pemasaran atau promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

b. Bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pencapaian keberhasilan 

target yang berkaitan dengan pemasaran. 

c. Mengontrol dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang berkaitan 

dengan pemasaran perusahaan. 

4. Captain front office. 

Deskripsi kerja: 

a. Melakukan evaluasi terhadap para karyawan yang dibawahinya. 

b. Menyelesaikan masalah dengan memeriksa log book (log book adalah 

sarana informasi berantai diantara karyawan dalam satu bagian devisi, 

misal jika terdapat komplain dari tamu yang masih belum terselesaikan). 

c. Mengadakan briefing pagi untuk karyawan front office. Sebelum 

melakukan briefing, captain front office harus memiliki semua informasi 

yang baru tentang tingkat hunian kamar, tamu istimewa, tamu yang akan 

check out, dan tamu yang akan check in. 

d. Membuat perhitungan tingkat hunian kamar dan laporan penjualan kamar 

(harian, mingguan, dan bulanan) dan sales call. 

e. Membuat jadwal karyawan dan rencana pembelanjaan. Memprediksi 

penjualan kamar dan laporan penjualan kamar hotel dan melaporkan pada 

supervisor beserta perhitungannya. 

f. Memeriksa laporan kasir setiap akhir shift. 



g. Bertanggungjawab terhadap akurasi data front office, dan proses 

pemesanan kamar serta event tertentu. 

5. Captain house keeping. 

Deskripsi kerja: 

a. Mengadakan briefing tiap pagi, tetapi sebelumnya, captain harus 

memiliki semua informasi terbaru yang berkaitan dengan lingkup 

kerjanya. Kemudian mengadakan evaluasi dan memberikan motivasi 

kepada tiap karyawan untuk memberikan kinerja dan pelayanan terbaik. 

b. Mengawasi dan bertanggung jawab atas kebersihan dimasing-masing 

ruangan. 

c. Mengatur kinerja para karyawan yang berada di bawahnya atau karyawan 

yang berada dalam tanggung jawabnya, sehingga dapat menjalankan 

tugas dengan baik. 

6. Captain maintenance and engineering. 

a. Mengadakan briefing tiap pagi, tetapi sebelumnya, captain harus 

memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan lingkup kerjanya. 

Kemudian mengadakan evaluasi dan memberikan motivasi kepada tiap 

karyawan untuk memberikan kinerja yang terbaik. 

b. Membuat laporan/check list tentag kondisi peralatan dan persediaan. 

c. Membuat jadwal untuk kinerja karyawan yang berada dalam tanggung 

jawabnya. 

d. Bertanggung jawab atas kinerja karyawan bawahannya. 

 

 



7. Chef. 

Geskripsi kerja: 

a. Menentukan standar recipe untuk setiap makanan dan minuman yang 

menjadi menu sajian restoran guest house UB. 

b. Membuat inovasi sajian untuk para tamu Guest House UB. 

c. Mengawasi dan bertanggungjawab kinerja para cook. 

8. Captain F&B Service. 

Deskripsi kerja: 

a. Mengadakan briefing tiap pagi, sebelum briefing, captain F&B service 

harus memiliki semua informasi yang baru tentang tingkat hunian kamar, 

tamu istimewa, tamu yang akan check out, tamu yang akan check in, dan 

menu spesial hari tersebut. Kemudian mengadakan evaluasi dengan 

melihat log book sebagai bahan evaluasi dan memberikan motivasi pada 

tiap karyawan untuk memberikan kinerja yang terbaik. 

b. Mengkondisikan agar staft memberi pelayanan yang baik, menerima 

order dengan cepat, memberikan informasi mengenai menu spesial di 

restoran, dan memperbaiki standar pelayanan hotel. 

c. Membuat laporan penjualan restoran (harian, mingguan, dan bulanan) 

serta mengkroscek makanan dan minuman yang telah terjual antara F&B 

cashier dan F&B product. 

d. Membuat jadwal karyawan staft, memprediksi pengeluaran, dan 

perencanaa penjualan makanan serta minuman. 

e. Mengecek kelengkapan, kebersihan, dan kerapian area coffeshop, 

minishop, store, dan pantry. 



9. Captain Finance. 

Deskripsi kerja: 

a. Bertanggungjawab terhadap keuangan perusahaan dan segala aspek yang 

berkaitan dengan keuangan perushaan. 

b. Membuat perencanaan keuagan jangka pendek maupun jangka panjang 

dan melakukan evaluasi atas keuangan perusahaan. 

c. Menganalisis pencatatan setiap transaksi yang berkaitan dengan 

keuangan perusahaan. 

10. Captain Accounting. 

Deskripsi kerja: 

a. Bertanggungjawab terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

perusahaan, baik dari segi kebenaran maupun kesesuaian dengan PSAK. 

b. Memeriksa keakuratan laporan manajemen (yang berkaitan dengan 

transaksi akuntansi) yang dihasilkan tiap devisi dan mengarsipkannya 

dengan baik.  

c. Membuat laporan pendapatan total food, beverage, guest ledger, service 

charge, dan tax. 

d. Membuat report income cash, credit card, dan city ledger. 

e. Melaksanakan siklus akuntansi (pencatatan dan pelaporan). 

f. Membuat breakdown sales dan membuat daily sales report. 

11. Book keeper. 

Deskripsi kerja: 

a. Bertanggung jawab terhadap laporan setiap bulan.  



b. Memeriksa jurnal-jurnal pada general cashier, cost control, dan income 

audit ke dalam profit statement. 

c. Membuat laporan anggaran hotel update tiap bulan. 

d. Membuat laporan update & forecast perusahaan tiap bulan. 

e. Membuat laporan depresiasi tiap bulan. 

f. Membuat laporan profit statement tiap bulan. 

12. Captain Logistik. 

Deskripsi kerja: 

a. Bertanggungjawab terhadap seluruh hal yang berkaitan dengan 

persediaan, termasuk dalam hal administrasi dan pelaporannya. 

b. Mengawasi kinerja staft pembelian dan pergudangan didalam mengelola 

persediaan perusahaan. 

13. Captain HRD. 

Deskripsi kerja: 

a. Bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi dan file karyawan yang 

bekerja di perusahaan. 

b. Mengatur dan mengelola karyawan perusahaan. 

c. Memberikan otorisasi terhadap transaksi penggajian. 

d. Membuat surat pengajuan, mutasi, demosi, surat peringatan, dan 

penghargaan untuk karyawan. 

14. Kasir Room Devision. 

Deskripsi kerja: 

a. Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keutuhan keuangan 

departemen room devision. 



b. Menerima dan mengeluarkan uang secara tunai. 

c. Melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang dilakukan serta 

mendokumentasikan bukti-bukti transaksi yang berhubungan. 

d. Membuat laporan keuangan harian. 

15. Reception. 

Deskripsi kerja: 

a. Mencatat semua informasi yang berkaitan dengan tamu, event, VIP guest, 

dan meeting arrangement. 

b. Melayani proses check in dan check out. 

c. Membuat forecast occupancy dan forecast revenue per minggu sebagai 

prediksi tingkat hunian ataupun pendapatan. 

d. Membuat guest history dan data kunjungan wisatawan. 

e. Membuat laporan kejadian per hari dalam log book untuk diteruskan 

pada shift selanjutnya. 

16. Reservation. 

Deskripsi kerja: 

a. Menerima reservasi kamar baik melalui telepon atau secara langsung dan 

disimpan dalam file dengan baik. 

b. Membuat forecast occupancy dan forecast revenue per minggu sebagai 

prediksi tingkat hunian ataupun pendapatan. 

c. Berkoordinasi dengan house keeping (roomboy/roommaid) mengenai 

kondisi/status kamar. 

d. Mengupdate reservasi setiap hari. 

 



17. Telephone operator. 

Deskripsi kerja: 

Memberikan pelayanan yang berkaitan dengan perusahaan melalui sambungan 

telepon. 

18. Bellman. 

Deskripsi kerja: 

Menyambut tamu yang datang serta mengantarkan tamu ke kamar yang dipesan. 

19. Cost control. 

Deskripsi kerja: 

a. Membantu manajemen menjaga kinerja penjualan F&B agar mendapat 

keuntungan yang besar dari penjualan makanan dan minuman yang 

sesuai dengan kebijakan penjualan makanan dan minuman serta sesuai 

dengan kebijakan manajemen tentang kualitas, ukuran porsi, dan harga 

jual makanan dan minuman tersebut. 

b. Memberikan pertimbangan kepada manajemen mengenai keputusan 

pengeluaran keuangan perusahaan. 

c. Melakukan analisis mengenai keadaan finansial perusahaan guna 

dicapainya efisiensi dan efektifitas keuangan perusahaan. 

d. Bersama dengan bagian cook, memilih dan memeriksa kualitas barang 

yang akan dibeli dari supplier. 

e. Bersama dengan bagian cook, membuat standar resep dan harga dari 

menu makanan yang dijual, dengan tujuan menghindari kelebihan stok 

barang (over preparation) dan terbuangnya stok barang karena salah 

penanganan (other wasteful practice). 



20. Purchasing. 

Deskripsi kerja: 

a. Mengadakan pengadaan barang atas order yang diajukan dan 

mengajukan berupa purchase order ke assistance manager lengkap 

dengan perkiraan harga. 

b. Membelanjakan secara langsung atau melalui supplier dan mengajukan 

pembayaran kepada general cashier. 

c. Bertanggung jawab terhadap ketertiban proses pembelian perusahaan. 

d. Mencari vendor-vendor/supplier barang-barang yang dibutuhkan hotel 

dan membuat kontrak harga dengan supplier tersebut dengan 

mempertimbangkan harga yang fluktuatif dan kepastian dari keberadaan 

barang yang dibutuhkan. 

e. Membuat pelaporan pembelian terhadap pihak-pihak yang 

berkepentingan (manajemen). 

21. Storekeeper. 

Deskripsi kerja: 

a. Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan ketertiban persediaan 

(logistik) perusahaan. 

b. Bertanggungjawab terhadap proses keluar masuknya persediaan 

(logistik). 

c. Bertanggungjawab terhadap proses distribusi persediaan (logistik) dari 

gudang besar ke gudang kecil serta seluruh ruangan perusahaan. 



d. Membuat suatu manajemen persediaan dari aset barang yang dimiliki 

hotel dan mengarsipkan dengan baik untuk persediaan berkala yang harus 

dilakukan dua kali tiap tahun. 

e. Melakukan pelaporan mengenai keadaan persediaan (logistik) perusahaan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan (manajemen). 

22. General cashier. 

Deskripsi kerja: 

a. Bertanggung jawab terhadap keselamatan, ketertiban, dan keutuhan 

keuangan perusahaan. 

b. Menerima, mencatat uang tunai hasil penjualan dari outlet, dan 

membukukan dalam buku khas penerimaan tunai (cast register book). 

c. Menyelesaikan pembayaran/tagihan kepada supplier, rekan kerja, atas 

pengajuan dari storekeeper yang telah disetujui oleh hotel koordinator 

atau manajer, kemudian mencatat dalam buku kas pengeluaran (daily 

check register). 

d. Menyetor uang ke bank dan menyisakan saldo minimal Rp 2.000.000 

setiap hari. 

e. Membayar uang gaji dan uang lembur karyawan (operasional maupun 

management) atas persetujuan manajer setiap tanggal 1 atas upah bulan 

sebelumnya yang harus dibayar setiap bulan. 

f. Membayar service charge karyawan. 

g. Melakukan penyetoran biaya sewa ke Universitas Brawijaya pada setiap 

bulan dengan jumlah yang telah disepakati (Rp 25.000.000/bulan). 

 



23. HRD administration. 

Deskripsi kerja: 

a. Bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi dan file perusahaan 

terhadap karyawan. 

b. Menyimpan data-data karyawan baik pribadi maupun yang menyangkut 

pekerjaan (staft story file). 

c. Merekap pengajuan gaji dan service charge untuk diajukan kepada 

manajer. 

d. Merekap presensi karyawan dan lembur. 

e. Membuat surat pengajuan, mutasi, demosi, surat peringatan, dan 

penghargaan untuk karyawan. 

f. Memsankan makanan dan menyiapkan uang makan berdasarkan time 

schedule yang dibuat oleh masing-masing departemen. 

g. Menyimpan file lamaran kerja calon karyawan baru. 

24. Captain Room. 

Deskripsi kerja: 

a. Membantu yugas-tugas supervisor. 

b. Mengatur operasional housekeeping dan public area. 

c. Kontrol area mengenai kebersihan, kerapian, dan kelayakan. 

d. Memeriksa log book jika terdapat pesan-pesan khusus atau peristiwa 

penting (komplain dari tamu) yang ditulis oleh shift sebelumnya, 

kemudian menanyakan mengenai detail masalah tersebut agar dapat 

terselesaikan. 



e. Mengadakan briefing pagi untuk karyawan dari room attendant. Sebelum 

melakukan briefing, captain room harus memilikisemua informasi yang 

baru tentang tingkat hunian kamar, tamu istimewa, tamu yang akan check 

out dan tamu yang akan check in. 

f. Memeperbaiki standart pelayanan hotel dan mengevaluasi kinerja 

karyawan dalam setiap event. 

g. Membantu semua karywan pada saat banyak tamu yang check in atau 

check out. 

h. Membuat jadwal karyawan dan rencana pembelanjaan. 

i. Memeriksa laporan kamar serta mengontrol pembenahan kamar. 

j. Mengontrol terhadap efisiensi guest suplies. 

k. Membuat data tentang peralatan atau fasilitas yang rusak. 

25. Night Audit. 

Deskripsi kerja: 

a. Memeriksa log book jika ada pesan-pesan dari shift sebelumnya 

mengenai tamu-tamu reservasi yang belum datang serta tamu-tamu yang 

menggunakan layanan wake-up call. 

b. Menjaga kelancaran operasional front office di malam hari (reception 

and telephone operator) dan melakukan tugas night audit. 

26. Engineering. 

Deskripsi kerja: 

a. Memeriksa log book sebelum bekerja. 

b. Mengontrol dan merawat segala peralatan dan instalasi gedung. 



c. Memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil yang bisa ditangani sendiri 

segala peralatan yang berhubungan dengan instalasi gedung. 

d. Bekerja sama dengan houseman crew untuk memperbaiki segala fasilitas 

ruang meeting dan fasilitas tamu yang rusak. 

e. Membantu tugas-tugas houseman crew dan gardener jika pekerjaan 

sudah selesai. 

f. Mengecek alat-alat perlengkapan untuk pembetulan kerusakan-kerusakan 

yang akan diperbaiki. 

g. Mengecek dan memperbaiki semua peralatan elektronik di setiap 

kamar/ruangan jika ada kerusakan. 

h. Memperbaiki alat-alat dari semua departemen jika ada yang rusak. 

i. Membuat rencana/jadwal, macam-macam barang atau alat hotel yang 

harus diservice. 

j. Sebelum meninggalkan tugas, menulis pesan di log book untuk shift 

berikutnya jika ada pekerjaan yang belum terselesaikan. 

k. Memriksa semua peralatan elektronik secara periodik serta mengontrol 

pengoperasiannya secara benar. 

l. Melakukan kontrol terhadap mobil Guest House baik pemakaian, 

perawatan, maupun kebersihannya. 

m. Mengontrol persediaan air, kejernihan air, dan kelancaran saluran serta 

mengontrol pemakaian listrik. 

 

 



27. F&B Cashier. 

Deskripsi kerja: 

a. Memeriksa log book sebelum memulai pekerjaan. 

b. Menghadiri briefing sebelum bekerja di tempat yang telah ditentukan 

serta mencatat semua informasi yang berkaitan. 

c. Memriksa kebersihan dan kelengkapan area kerja. 

d. Membantu dan menjaga kelancaran operasional restoran. 

e. Menyiapkan bill atau tagihan tamu berdasarkan yang telah ditulis oleh 

waiter/waiters serta menerima pembayarannya. 

f. Bertranggung jawab atas house bank dan bill yang sudah dikeluarkan 

maupun yang masih kosong. 

g. Membuat laporan penjualan harian di coffee shop dan mini shop. 

h. Menulis laporan kejadian perhari dalam log book untuk diteruskan pada 

shift berikutnya. 

i. Mengecek inventory yang ada di mini shop (segi kuantitas maupun batas 

kadaluwarsa), kemudian melaporkan kepada Cost Control. 

28. Cook. 

Deskripsi kerja: 

a. Datang 15 menit sebelum jam kerja. 

b. Menyiapkam menu untuk coffee shop dan room service, atau berdasarkan 

event order, sesuai dengan standart receip dan mutu yang ditentukan. 

c. Mengontrol menu yang habis terjual dan melaporkan ke supervisor atau 

menginformasikan ke  F&B service. 



d. Membuat rencana kerja harian untuk didelegasikan ke junior cook dan 

cook helper serta steward tentang operasional kitchen. 

e. Menjaga mutu dan pelayan serta kebersihan. 

f. Melakukan pengecekan terhadap barang belanjaan yang datang berkaitan 

dengan kualitas dan kuantitas. 

g. Bersama cost control membuat standart receip dan rencana belanja 

seefisien mungkin. 

h. Membentuk tim yang solid dan kondusif. 

i. Membuat usulan menu baru kepada F&B Supervisor. 

j. Tampil di depan area untuk show of cooking atau tugas pada breakfast di 

egg station bila diperlukan. 

k. General cleaning setiap seminggu sekali. 

29. Waiter and waiters. 

Deskripsi kerja: 

a. Memeriksa lob book sebelum memulai pekerjaan. 

b. Memriksa area kerja, seperti kebersihan area restoran, kerapian meja dan 

kursi makan, jendela kaca, dan memeriksa kelengkapan. 

c. Mengecek kebersihan, kerapian, dan kelengkapan isi daftar menu 

sebelum diberikan kepada tamu. 

d. Memeriksa kelengkapan bahan yang akan dijual dalam menu. 

e. Memeriksa dan menanyakan pada F&B product menu yang sold out pada 

hari itu. 



f. Memeriksa seluruh kelengkapan restoran ketika akan tutup, yaitu 

mengunci pintu, lemari, laci, dan etalase dan memastikan semua dalam 

keadaan terkunci. 

g. Bertanggung jawab terhadap mini shop baik kelengkapan barang maupun 

persediaan serta penjualan. 

h. Koordinasi dengan front office untuk informasi jumlah tamu yang akan 

breakfast keesokan harinya agar bagian kitchen dapat menyiapkan menu 

dan fruit basket. 

i. Membantu cashier untuk menyiapkan bill untuk tamu. 

j. Membantu F&B product untuk menyiapkan makanan dan minuman yang 

sudah dipesan oleh tamu. 

k. Merawat dan menyimpan semua peralatan F&B pada tempat yang sudah 

ditentukan. 

l. Membersihkan area mini shop dan mengatur display dari barang-barang 

yang dijual agar terlihat menarik dan rapi. 

m. Membersihkan dan merapikan pantry juga store F&B setiap selesai acara 

dan mengontrol kebersihan serta kerapian meja dan kursi setiap saat. 

30. Roomboy/Roommaid. 

Deskripsi kerja: 

a. Datang 15 menit sebelum jam kerja dan memeriksa log book jika 

terdapat pesan dari shift sebelumnya dengan tujuan mengadakan 

koordinasi untuk mengetahui masalah yang terjadi dan kendala yang 

dihadapi saat menjalankan tugas. 



b. Mengecek kamar-kamar yang akan dibersihkan beserta perlengkapan 

dan mengidentifikasi tamu yang extend, tamu yang chek out, kamar 

yang akan di reservasi pada hari tersebut melalui informasi yang 

diperoleh dari front office dengan melihat guest list yang sudah 

diberikan. 

c. Mengecek mini bar, towel, dan fasilitas hotel yang terdapat di kamar 

jika mendapat informasi dari front office tamu kamar yang akan check 

out pada hari tersebut. Kemudian menginformasikan jika terdapat 

barang-barang tamu yang tertinggal di dalam kamar dan menuliskan 

pada form lost and found. 

d. Melaporkan ke petugas loundry jika terdapat tamu yang menggunakan 

jasa loundry. 

e. Melakukan general cleaning jika kondisi kamar low season, meliputi 

pembersihan seluruh kamar dan tanaman di kamar mandi. 

f. Mengadakan inventory guest suplies, mini bar dan linen, pada akhir 

bulan. 

g. Melakukan pengecekan sekaligus pemesanan barang yang dibutuhkan 

house keepeing. 

h. Mengecek dan malpaorkan kerusakan barang-barang pada guest room 

baik kerusakan oleh tamu maupun tidak. 

i. Melakukan penyerahan sekaligus pengecekan terhadap barang lost and 

found (jika ada barang tamu yang tertinggal). 

Deskripsi Kerja shift siang: 

a. Datang 15 menit sebelum jam kerja dan memeriksa log book. 



b. Melanjutkan pekerjaan dari shift 1 (pagi) yang belum selesai 

dikerjakan. 

c. Mengambil kebutuhan housekeeping yang telah dipesan oleh shift 1 

(pagi) di gudang purchasing. 

d. Standby di roomboy station jika ada tamu yang membutuhkan 

permintaan. 

e. Melakukan general cleaning jika kondisi kamar low season, meliputi 

pembersihan keseluruhan kamar dan tanaman di kamar mandi. 

f. Melaporkan penggunaan/pengambilan barang dalam satu hari serta 

serah terima dengan tanda tangan pada shift pertama dan kedua. 

g. Menjaga kebersihan dan keamanan pada setiap area kerja sebelum 

meninggalkan tugas. 

31. Bellman and Security. 

Deskripsi kerja: 

a. Memeriksa log book sebelum memulai pekerjaan. 

b. Menghadiri briefing sebelum bekerja di reception/bank office serta 

mencatat semua informasi yang berkaitan dengan tamu, event, VIP 

Guest, dan meeting arragement. 

c. Memeriksa area kerja seperti kebersihan loby, koran/majalah, dan event 

board. 

d. Memriksa expected departure/arrival guest di reception dan bersiap 

untuk melayani tamu yang check out atau check in. 

e. Stanby di loby dekat pintu untuk menyambut tamu yang akan check in 

dan membantu tamu yang akan check out. 



f. Memastikan pintu karyawan, pintu masuk barang dan pintu garasi terus 

terkunci. 

g. Mencatat semua kendaraan tamu yang parkir tiap jam, melakukan patroli 

kecil jika sedang tidak sibuk, dan melaporkan jika ada kejadian yang 

mencurigakan. 

h. Mencatat semua tamu yang dilayani baik check in atau check out. 

i. Jika ada fungtion meeting di hotel, melakukan patroli di tiap lantai dan 

melaporkan kondisi yang ada serta menegur jika ada tamu meeting yang 

kira-kira mengganggu tamu yang sedang menginap di kamar. 

j. Jika ada kejadian tak terduga, seperti pencurian, pembunuhan, atau 

kebakaran segera melaporkan ke manajer. 

k. Membuat catatan kecil patroli parkir yang berisi jumlah mobil dan nomor 

polisi atau jika memungkinkan keadaan fisik mobil yang mencolok 

(goresan cat dan bemper bengkok). 

l. Mencucuci dan membersihkan mobil setiap hari serta mengontrol mesin 

dengan kelengkapannya. 

m. Sebelum meninggalkan tugas, menulis pesan di log book untuk shift 

berikutnya jika ada pekerjaan yang belum terselesaikan agar segera di 

tindak lanjuti. 

32. Houseman. 

Deskripsi kerja: 

a. Memeriksa log book sebelum memulai pekerjaan. 

b. Bertanggung jawab atas kebersihan lobby area. 



c. Membersihkan area front office setiap pagi dan mengontrol 

kebersihannya. 

d. Membersihkan dan mengontrol area coffeeshop. 

e. Membersihkan area restroom setiap pagi dan mengontrolnya setiap saat. 

f. Membersihkan dan mengecek mushola setiap selesai digunakan tamu. 

g. Membersihkan dan mengecek tangga lobby 1, tangga belakang, dan 

tangga putar baik lantai maupun pagarnya. 

h. Bertanggungjwab atas kebersihan dan kerapian ruang meeting baik 

lantai, dinding, meja, kursi, dan layout. 

i. Membersihkan area taman luar guest house. 

j. Membersihkan manajemen office setiap hari baik pagi atau malam hari 

setelah karyawan pulang. 

k. Menjaga dan mengecek seluruh area setiap hari agar tetap bersih dan 

rapi. 

l. Melakukan general cleaning setiap kali ada area yang kotor atau tidak 

maksimal kebersihannya. 

33. Gardener. 

Deskripsi kerja: 

a. Memeriksa log book sebelum memulai pekerjaan dan mengerjakan yang 

belum sempat dikerjakan pada shift sebelumnya. 

b. Merawat dan menjaga tanaman yang terletak di dalam ruangan hotel 

serta di luar area ruangan hotel. 

c. Mengatur serta menempatkan tanaman-tanaman pada tempat yang telah 

ditentukan. 



d. Mengganti tanaman yang sudah tua/mati (peremajaan). 

e. Menjaga kebersihan area hotel baik dalam maupun luar dari kotoran-

kotoran daun dan dahan yang kering. 

f. Penyiraman tanaman di luar gedung pagi dan sore antara jam 08.00 dan 

jam 15.00. 

g. Memotong rumput di seluruh area hotel jika terlihat tinggi. 

h. Membersihkan tempat sampah bergantian dengan houseman. 

i. Siap bekerja lembur jika benar-benar pekerjaan sangat dibutuhkan, 

dengan sepengetahuan supervisor/atasan manajemen guest house. 

4.3.2 Gambaran Sistem Persediaan Guest House Universitas Brawijaya 

4.3.2.1 Usulan Prosedur Mutasi. 

Prosedur ini merupakan prosedur yang dilakukan apabila terjadi perpindahan 

persediaan antara gudang pusat menuju gudang-gudang yang lain. Di Guest House 

Universitas Brawijaya terdapat gudang-gudang kecil yang ada pada tiap lantai 

yaitu RBS1, RBS2 dan RBS3. Berikut ini narasi prosedur mutasi: 

1. House Keeping periksa persediaan barang di RBS masih tersedia  atau 

tidak. Jika masih tersedia maka selesai. Jika tidak isi form mutasi dan 

tanda tangan sebanyak 2 (dua) lembar. 

2. Form mutasi sebanyak 2 (dua) lembar diserahkan ke Storekeeper. 

3. Storekeeper terima form mutasi kemudian diotorisasi. Form mutasi 

otorisasi lembar 2 diarsip dan lembar 1 diserahkan ke House Keeping. 

4. Storekeeper ambil barang. Jika barang ada isi kartu stok barang 

kemudian barang dan form mutasi otorisasi lembar 1 diserahkan ke 

House Keeping. 



5. House keeping terima barang dan form mutasi otorisasi lembar 1 

kemudian cek barang. Jika barang sesuai dengan form mutasi otorisasi 

maka barang dimasukkan di RBS kemudian isi kartu persediaan RBS dan 

form mutasi otorisasi lembar 1 di arsip. Jika tidak konfirmasi ke 

Storekeeper. 

6. Jika barang tidak tersedia Storekeeper konfirmasi ke House Keeping. 

7. Storekeeper menerima form permintaan barang dari Housekeeping dan 

otorisasi diserahkan ke Purchasing untuk prosedure pembelian. 
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Gambar 4.5 Flowchart Usulan Prosedur Mutasi Persediaan 

 



Untuk menunjang pengendalian internal maka dibentuklah kebijakan 

manajemen. Kebijakan manajemen yang dibentuk dari usulan prosedur mutasi 

persediaan yaitu: 

a. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan barang di gudang adalah 

storekeeper. 

b. Setiap 1 (satu) bulan sekali RBS dan Storekeeper diperiksa oleh logistik 

mengenai jumlah barang yang tersedia. Jika ada selisih maka diganti 

dengan dana loss and break it. 

c. Storekeeper setiap hari memeriksa barang di gudang. Jika barang 

mendekati habis Storekeeper mencatatnya di requisition form dan 

dilaporkan ke logistic. 

d. Storekeeper dalam melakukan pengontrolan barang-barang di storekeeper 

jangan sampai kehabisan stok. 

e. Persediaan minimal storekeeper harus 50% dari kebutuhan kamar. 

f. House Keeping setiap hari memeriksa barang persediaan diRBS. Jika 

barang mendekati habis House Keeping mencatatnya di form mutasi 

untuk diserahkan ke Storekeeper. 

Selain kebijakan manajemen juga dibentuk kebijakan akuntansi yang 

digunakan sebagai dasar penjurnalan yaitu: 

a. Titik penjurnalan dilakukan pada saat pemeriksaan barang di gudang dan 

Accounting menerima laporan kerusakan, hilang maupun penggantian 

barang dari karyawan dari Storekeper. 

b. Metode pencatatan persediaan menggunakan perpetual. 

c. Metode pengakuan arus biaya menggunakan metode Average. 



Setelah dibentuk kebijakan akuntansi maka dibuat jurnal yang berkaitan 

dengan prosedur mutasi. Berikut jurnal untuk prosedur mutasi: 

Pada saat terjadi selisih jumlah barang (hilang/rusak) 

Persediaan kurang   XXX 

  Persediaan    XXX 

Pada saat penggantian barang jika kurang atau dirusakkan oleh 

karyawan 

Piutang karyawan   XXX 

  Kerugian    XXX 

4.3.2.2 Usulan Prosedur Pemakaian Persediaan. 

Guest Hose Universitas Brawijaya melakukan prosedur ini dengan 

mendistribusikan persediaan ke Room yang akan dipakai. Berikut ini narasi 

prosedur pemakaian persediaan: 

1. Room B/M periksa kamar apakah perlu diganti atau tidak. Jika tidak 

maka selesai. Jika perlu maka ambil barang di RBS. 

2. Jika barang di RBS habis maka Room B/M konfirmasi ke House 

Keeping. Jika barang di RBS ada maka isi form Out Going Inventory 

List, ambil barang dan disiapkan ke kamar. 

3. Form Out Going Inventory List diserahkan ke House Keeping. 

4. House Keeping cek persediaan barang di RBS berdasar Out Going 

Inventory List. 

5. Jika barang di RBS sesuai dengan Out Going Inventory List maka isi 

RBS Goods Stock Card. Jika tidak sesuai konfirmasi ke Room B/M. 



6. House keeping membuat laporan pemakaian barang kamar dan 

diserahkan ke Storekeeper. 

7. Laporan pemakaian barang kamar oleh Storekeeper dijadikan 1 dengan 

laporan pemakaian barang 2 (dua) lembar selain kamar yang keluar dari 

Storekeeper, lembar 2 (dua) diarsip dan lemabar 1 (satu) diserahkan ke 

bagian accounting untuk proses akuntansi. 
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Gambar 4.6 Flowchart Usulan Prosedur Pemakaian Persediaan 

 

 



Kebijakan manajemen yang dibentuk dari usulan prosedur pemakaian 

persediaan yaitu: 

a. Yang mempunyai wewenang mengeluarkan barang di RBS adalah 

Room B/M. 

b. Penggantian barang di kamar dilakukan pada saat ada konfirmasi  dari 

FO. 

c. Room B/M menyerahkan Out Going Inventory List sekali dalam 

sehari. 

d. House Keeping pada saat menerima Out Going Inventory List 

memeriksa barang yang ada di RBS pada saat itu juga. 

e. Barang habis pakai yang dipakai tamu jika sisa bisa dibawa unit / 

karyawan. 

f. House Keeping menegur dan menanyakan kepada karyawan Room 

B/M tentang pengambilan barang di RBS yang frekuensinya sering 

sedangkan event tidak ada / kegiatan sepi. 

g. Room B/M pada saat memeriksa kamar jika menemukan barang yang 

rusak atau hilang segera konfirmasi ke FO untuk melakukan 

konfirmasi ke tamu. 

Selain kebijakan manajemen juga dibentuk kebijakan akuntansi yang 

digunakan sebagai dasar penjurnalan yaitu: 

a. Titik penjurnalan dilakukan pada saat barang dimasukkan dalam kamar 

dan Accounting menerima laporan pemakaian barang dari Storekeper. 

b. Metode pencatatan persediaan menggunakan perpetual. 

c. Metode pengakuan arus biaya menggunakan metode Average. 



Setelah dibentuk kebijakan akuntansi maka dibuat jurnal yang berkaitan 

dengan prosedur pemakaian barang. Berikut jurnal untuk prosedur pemakaian 

barang: 

 Beban persediaan room    XXX 

  Persediaan - room     XXX 

 Beban persediaan kantor     XXX 

  Persediaan - kantor     XXX 

 Beban persediaan F & B    XXX 

  Persediaan – F & B     XXX 

 Beban persediaan Drugstore   XXX 

  Persediaan – Drugstore    XXX 

 Beban persediaan laundry     XXX 

  Persediaan – laundry     XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Desain Software Akuntansi Sistem Persediaan Guest House Universitas 

Brawijaya. 

Setelah memberikan usulan Struktur Organisasi dan usulan manual Sistem 

Persediaan Guest House Universitas Brawijaya, maka proses selanjutnya 

mendesain software sistem persediaan Guest House Universitas Brawijaya. Dalam 

mendesain software akuntansi, perlu diperhatikan dan dicermati aktifitas apa saja 

yang akan ditangani oleh software mengingat tidak semua aktifitas bisa ditangani 

oleh software. Peneliti telah memperhatikan dan mencermati aktifitas apa saja 

yang harus ditangani oleh software antara lain: 

1. Penyimpanan data-data master yang digunakan dalam sistem persediaan. 

2. Transaksi dalam sistem persediaan yang antara lain mutasi persediaan antar 

gudang dan pengeluaran persediaan untuk pemakaian. 

3. Aktifitas dalam siklus akuntansi seperti penjurnalan. 

4. Otorisasi masing-masing transaksi oleh pihak-pihak yang terkait dan 

berwenang. 

5. Dokumentasi internal dan penyediaan laporan manajerial. 

Karena keterbatasan waktu dan kemampuan dalam perancangan software akuntansi 

maka peneliti melakukan batasan-batasan dalam perancangan software akuntansi. 

Selain itu software ini akan di integrasikan dengan siklus-siklus yang lain. 

Batasan-batasan yang dilakukan peneliti antara lain: 

1. Tidak terfasilitasnya pencatatan akuntansi hingga ke buku besar dan laporan 

keuangan karena rancangan software ini hanya memberikan fasilitas sampai 

pada tahapan penjurnalan secara otomatis. 



2. Tidak terfasilitasnya prosedur pemesanan, penerimaan dan pembelian ke 

supplier karena prosedur tersebut ada pada prosedur pembelian pada 

purchasing dan diharapkan software ini dapat di integrasikan kapada prosedur 

pembelian. 

3. Tidak terfasilitasinya proses manajemen kas seperti pembayaran kepada 

supplier secara kredit karena diharapkan software ini dapat diintegrasikan 

dengan siklus manajemen kas. 

Berdasarkan aktivitas yang ditangani di atas maka software yang dirancang 

oleh peneliti harus memiliki beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu: 

1. Software harus mampu mencatat data-data master yang digunakan dalam 

sistem persediaan, seperti data persediaan, data pemakaian dan data gudang. 

Data master berguna sebagai dasar untuk melakukan aktivitas transaksi. 

2. Adanya fasilitas hak akses dan penggunaan password didalam software. 

3. Informasi yang dihasilkan dari software ini harus dapat menyediakan data-

data yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen. 

4. Software memiliki kemampuan untuk meminimalkan penggunaan kertas 

untuk aktivitas dokumentasi (paperless based). 

5. Software mampu melakukan aktivitas akuntansi secara otomatis seperti 

aktivitas penjurnalan. Peneliti hanya membatasi rancangan software dalam 

hal kemampuan menghasilkan laporan keuangan hanya sampai tahap 

penjurnalan saja karena fokus penelitian yang dilakukan hanya pada sistem 

persediaan saja. Tahap penjurnalan disediakan, untuk diintegrasikan dengan 

siklus general ledger ketika software ini nantinya disatukan dengan siklus 

yang lainnya. 



Setelah menganalisis hal-hal  apa saja yang harus disediakan oleh software 

persediaan, struktur organisasi, serta prosedur manual yang diusulkan maka tahap 

selanjutnya adalah perancangan software akuntansi persediaan, yang meliputi:  

a. pembuatan DFD (Data Flow Diagram) 

b. pembuatan ERD (Entity Relationship Diagram)  

c. pembuatan DBMS (Database Management System) 

d. pembuatan tampilan (interface application). 

4.4.1 Pembuatan DFD (Data Flow Diagram). 

Pembuatan DFD menggambarkan bagaimana data-data yang digunakan 

dalam sistem persediaan mengalir melalui proses yang saling berkaitan. Dalam 

DFD kita dapat mengetahui informasi apa yang akan diolah dan ditampilkan. 

Pembuatan DFD akan membantu dalam pendesainan database dan tampilan 

(interface) dari software yang akan dibuat. Pembuatan DFD untuk sistem 

persediaan dibuat dari context diagram sampai diagram level 2. 

a. Context Diagram. 

DFD level konteks digambarkan dengan lingkaran tunggal yang mewakili 

sistem informasi akuntansi persediaan Guest House Universitas 

Brawijaya. Pada level konteks ini ada tiga entitas yaitu bagian karyawan, 

general manager dan manajemen menengah yang nantinya berhubungan 

langsung dalam sisitem persediaan yang akan dibuat. Gambar DFD 

konteks ditunjukkan pada gambar 4.7. 

 

 

 



 

 

Gambar 4.7 DFD Context Diagram 

 

b. Diagram Level 1. 

Diagram level 1 menjabarkan dari level context diagram. Dari level ini 

terdapat satu sub sistem yaitu manajemen persediaan. Dalam level ini 

semua data store yang digunakan dalam rancangan data base ini dapat 

dilihat. Data store inilah yang digunakan untuk menyimpan data-data 

transaksi dalam database. Gambar DFD diagram level 1 ditunjukkan 

pada gambar 4.8. 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.8 DFD Level 1 

 

c. Diagram Level 2. 

Pada level ini, masing-masing proses dalam level 1 akan diperinci lagi dalam 

proses-proses yang lebih detail. Level 2 ada 3 tahap yang dijabarkan, 

yaitu: 

1. DFD Level 2 Proses Mutasi Persediaan. 

Pada Level ini menjelaskan proses mutasi persediaan dan pelaporannya. 

Mutasi ini merupakan mutasi antar gudang yang ada di Guest House 

Universitas Brawijaya. Gambar DFD level ini ditunjukkan pada 

gambar 4.9. 



 

Gambar 4.9 DFD Level 2 Proses Mutasi Persediaan 

 

2. DFD Level 2 Proses Pemakaian Persediaan. 

Level ini menggambarkan tentang proses pemakaian persediaan dan 

pelaporannya. Gambar DFD level ini ditunjukkan pada gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4.10 DFD Level 2 Proses Pemakaian Persediaan 

 

3. DFD Level 2 Proses Cek Fisik Persediaan. 

Level ini menggambarkan tentang proses cek fisik persediaan gudang dan 

pelaporannya. Gambar DFD level ini ditunjukkan pada gambar 4.11. 

 

 



 

Gambar 4.11 DFD Level 2 Proses Cek Fisik Persediaan. 

 

4.4.2 Pembuatan ERD (Entity Relationship Diagram). 

Tahapan yang kedua dalam desain database adalah tahapan pembuatan 

Entity Relationship Diagram. Tahapan ini berguna untuk menggambarkan 

struktur database relasional yang akan dibuat beserta dengan atributnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.12 ERD 
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4.4.3 Pembuatan Database. 

Tahapan ketiga dalam desain database adalah pembuatan database. 

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam pembuatan database dan database 

yang terbentuk dari generate script ERD sebelumnya adalah database relational  

yang akan digunakan dalam pengembangan tampilan (interface software). 

Database relational selalu menggunakan field kunci untuk mendefinisikan relasi 

antar tabel. Semakin banyak tabel yang dimiliki, semakin banyak relasi yang 

diperlukan untuk menghubungkan semua tabel. Sebuah tabel tidak harus langsung 

berhubungan dengan setiap tabel lain, tetapi setiap tabel dalam database 

terhubung antara satu sama lain (tidak ada tabel yang berdiri sendiri). Jadi tabel 

dapat berhubungan dengan setiap tabel lain dengan hubungan langsung atau tidak 

langsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.13 Diagram Database Sistem Persediaan



Pada desain database software ini, ada beberapa tabel master yang harus 

dibentuk terlebih dulu yaitu: 

a. Tabel Persediaan. 

Tabel ini berisi persediaan apa saja yang ada di Guest House Universitas 

Brawijaya. Struktur tabel Persediaan ditunjukkan pada gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Tabel Persediaan 

 

b. Tabel Jenis Persediaan 

Tabel ini berisi jenis-jenis persediaan yang ada di Guest House Universitas 

Brawijaya. Jenis persediaannya antara lain: room, kantor, drugstore, 

laundry dan F&B. Struktur tabel Jenis Persediaan ditunjukkan pada 

gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 Tabel Jenis Persediaan 

 

c. Tabel Detail Gudang. 

Tabel ini berisi jumlah barang yang masih ada di tiap-tiap gudang. Struktur 

tabel Detail Gudang ditunjukkan pada gambar 4.16. 



 

Gambar 4.16 Tabel Detil Gudang 

 

d. Tabel Gudang. 

Tabel Gudang mencantumkan nama-nama gudang yang ada pada tiap-tiap 

lantai Guest House Universitas Brawijaya. Nama Gudang tersebut antara 

lain: gudang pusat, RBS1, RBS2, RBS3. Struktur tabel gudang 

ditunjukkan pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Tabel Gudang 

 

Setelah membuat tabel master, maka berikutnya adalah pembuatan tabel 

transaksi. Tabel transaksi ini digunakan untuk menyimpan data-data transaksi 

yang terjadi dan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan manajemen 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Beberapa tabel transaksi yang dibuat dalam 

database sistem persediaan Guest House Universitas Brawijaya yaitu: 

a. Tabel Penerimaan Barang. 

Tabel ini berisi data-data penerimaan barang persediaan dari suplier. 

Struktur tabel Penerimaan Barang Ditunjukkan pada gambar 4.18. 



 

Gambar 4.18 Tabel Penerimaan Barang 

 

b. Tabel Detail Penerimaan. 

Tabel ini berisi detail data dari penerimaan persediaan. Karena satu kode 

penerimaan dapat terdiri dari beberapa persediaan maka diperlukan tabel 

Detail Penerimaan. Struktur tabel Detail Penerimaan ditunjukkan pada 

gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Tabel Detail Penerimaan 

 

c. Tabel Mutasi. 

Tabel ini berisi data-data mutasi antar gudang berserta otorisasinya. 

Struktur tabel Mutasi ditunjukkan pada gambar 4.20. 



 

Gambar 4.20 Tabel Mutasi 

 

d. Tabel Detail Mutasi. 

Tabel ini berisi detail data dari mutasi persediaan. Karena satu kode mutasi 

dapat terdiri dari beberapa persediaan maka diperlukan tabel Detail 

Mutasi. Struktur tabel detail mutasi ditunjukkan pada gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21 Tabel Detail Mutasi 

 

e. Tabel Pemakaian. 

Tabel ini berisi data jumlah pemakaian persediaan yang disetujui dan 

dikirim ke unit-unit yang membutuhkan. Struktur tabel Pemakaian 

persediaan ditunjukkan pada Gambar 4.22. 

 



 

Gambar 4.22 Tabel Pemakaian 

 

f. Tabel Detail Pemakaian. 

Tabel ini berisi detail data dari pemakaian persediaan. Karena satu kode 

pemakaian dapat terdiri dari beberapa persediaan maka diperlukan tabel 

Detail Pemakaian. Struktur tabel Detail Pemakaian persediaan ditunjukkan 

pada Gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23 Tabel Detail Pemakaian 

 

g. Tabel Persediaan Fisik. 

Tabel ini berisi data persediaan fisik yang ada di gudang mengenai jumlah 

barang yang rusak, hilang dan diganti oleh karyawan pada saat 

pemeriksaan jumlah fisik persediaan di gudang. Struktur tabel Persediaan 

Fisik ditunjukkan pada gambar 4.24. 



 

Gambar 4.24 Tabel Persediaan Fisik 

 

h. Tabel Detail Persediaan Fisik. 

Tabel ini berisi detail data dari fisik persediaan. Karena satu kode 

persediaan fisik dapat terdiri dari beberapa persediaan maka diperlukan 

tabel Detail Persediaan Fisik. Struktur tabel Detail Persediaan Fisik 

ditunjukkan pada Gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25 Tabel Detail Persediaan Fisik 

 

i. Tabel Jurnal Temporary. 

Tabel ini berisi data-data jurnal dari transaksi yang terjadi dalam sistem 

persediaan Guest House Universitas Brawijaya. Struktur tabel Jurnal 

Temporary ditunjukkan pada Gambar 4.26. 



 

Gambar 4.26 TabelJurnal Temporary 

 

j. Tabel Detail Jurnal Temporary. 

Tabel ini berisi detail jurnal dari transaksi yang terjadi dalam sistem 

persediaan Guest House Universitas Brawijaya. Struktur tabel Detail 

Jurnal Temporary ditunjukkan pada Gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27 Tabel Detail Jurnal Temporary 

 

Selain tabel master dan tabel transaksi, ada juga tabel referensi yang 

digunakan dalam sistem persediaan Guest House Universitas Brawijaya tapi tidak 

dibuatkan interface softwarenya karena dibuat oleh siklus lainnya. Tabel referensi 

yang digunakan dalam sistem persediaan rumah tangga antara lain: 

 

 

 



a. Tabel Jenis Transaksi. 

Tabel ini berisi data-data jenis transaksi yang dapat dilakukan di dalam 

sistem informasi akuntansi Guest House Universitas Brawijaya. Struktur 

tabel jenis transaksi ditunjukkan pada Gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Tabel Jenis Transaksi 

 

b. Tabel SO (Struktur Organisasi). 

Tabel ini berisi data-data struktur organisasi Guest House Universitas 

Brawijaya. Struktur tabel SO ditunjukkan pada Gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29 Tabel SO 

 

c. Tabel Karyawan. 

Tabel ini berisi data-data karyawan yang bekerja di Guest House 

Universitas Brawijaya. Struktur tabel Karyawan ditunjukkan pada Gambar 

4.30. 



 

Gambar 4.30 Tabel Karyawan 

 

d. Tabel Detail Posisi. 

Tabel ini berisi data-data posisi atau jabatan dalam struktur organisasi 

Guest House Universitas Brawijaya. Struktur tabel Detail Posisi 

ditunjukkan pada Gambar 4.31. 

 

Gambar 4.31 Tabel Detail Posisi 

 



e. Tabel Akses. 

Tabel ini berisi data hak akses yang dimiliki oleh user yang berupa akses 

form dan command. Struktur tabel akses ditunjukkan pada Gambar 4.32. 

 

Gambar 4.32 Tabel Akses 

 

f. Tabel Form. 

Tabel ini berisi data-data form yang digunakan dalam aplikasi Guest 

House Universitas Brawijaya. Tabel ini digunakan dalam hak akses bagi 

user sehingga dapat diatur form-form mana saja yang dapat diakses oleh 

user pada saat login. Struktur tabel Form ditunjukkan pada gambar 4.33. 

 

Gambar 4.33 Tabel Form 

 

 

 

 



g. Tabel Akun. 

Tabel ini berisi data-data akun yang digunakan untuk menjurnal transaksi 

yang dilakukan oleh sistem persediaan Guest House Universitas 

Brawijaya. Struktur tabel akun ditunjukkan pada Gambar 4.34. 

 

Gambar 4.34 Tabel Akun 

 

h. Tabel Master Jurnal Standar. 

Tabel ini berisi data-data jurnal standar yang dapat dihasilkan didalam 

sistem persediaan Guest House Universitas Brawijaya. Jurnal standar akan 

dihasilkan secara otomatis ketika terjadi transaksi. Struktur tabel jurnal 

standar ditunjukkan pada Gambar 4.35. 

 

Gambar 4.35 Tabel Master Jurnal Standar 

 

 

 

 

 



4.4.4 Pembuatan Tampilan (Interface Aplication). 

Tahapan berikutnya adalah pembuatan tampilan (interface application) 

yang menghubungkan antara database dengan user. Berikut tampilan aplikasi 

sistem persediaan Guest House Universitas Brawijaya : 

 

4.4.4.1 Form Login. 

Form login adalah form yang pertama kali tampil saat user menggunakan 

aplikasi persediaan. Form login berfungsi untuk mengatur hak akses terhadap user 

yang sedang menggunakan aplikasi. Ketika membuka form login, user harus 

memasukkan NIK dan password sehingga aplikasi dapat mengetahui user 

manakah yang sedang menggunakan aplikasi dan form-form apa saja yang dapat 

diakses oleh user tersebut. 

Pengendalian aplikasi yang digunakan dalam form login adalah apabila 

terjadi kesalahan memasukkan NIK dan password sebanyak tiga kali maka secara 

otomatis user akan keluar dari aplikasi.  Hal ini diberlakukan untuk menghindari 

timbulnya moral hazard yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak mengakses 

data. Tampilan dari form login ditunjukkan pada gambar 4.36. 

 

 

Gambar 4.36 Tampilan Form Login 



4.4.4.2 Form Menu Utama. 

Form menu utama adalah form berikutnya yang akan muncul setelah user 

berhasil login dengan NIK dan password yang dimiliki. Pada form menu utama ini 

ditampilkan menu-menu yang dapat diakses dan tidak dapat diakses oleh user. 

Menu-menu yang ada dalam form menu utama ialah menu master, menu transaksi, 

menu jurnal, menu laporan dan user account. Form menu utama juga 

menampilkan nama dan jabatan user yang sedang mengakses aplikasi manajemen 

kas. Tampilan form menu utama ditunjukkan pada gambar 4.37. 

 

 

Gambar 4.37 Form Menu Utama 

 

 

 



4.4.4.3 Form Master. 

Form master merupakan form yang digunakan untuk mengelola data yang 

ada di dalam tabel master. Pada form master terdapat beberapa aktivitas yang 

dapat dijalankan yaitu menambah, menyimpan, mengubah, membatalkan dan 

menghapus. Tidak ada aktivitas mencetak pada form ini karena hanya digunakan 

untuk referensi dalam form transaksi. Beberapa form master yang digunakan 

dalam sistem persediaan Guest House Universitas Brawijaya antara lain: 

 

a. Form Master Persediaan. 

Form ini digunakan untuk mengelola data persediaan pada tabel 

Persediaan dalam database. Dalam form ini terdapat fasilitas cari satuan 

dan cari jenis yang dapat memudahkan user dalam pencarian inventaris 

apa yang dibutuhkan atau dicari dalam penentuan satuan dan jenis 

persediaan. 

Pengendalian aplikasi dalam form ini ialah form ini akan muncul 

apabila user mempunyai hak akses dalam form persediaan. Apabila user 

tidak melakukan aktivitas tertentu maka command button yang 

berhubungan dengan aktivitas tersebut akan disabled atau tidak aktif. Dan 

untuk mengurangi kesalahan inputan maka kode persediaan dibuat secara 

otomatis. Tampilan form master persediaan ditunjukkan pada gambar 4.38. 

Tampilan form satuan ditunjukkan pada gambar 4.39. Tampilan form cari 

jenis persediaan ditunjukkan pada gambar 4.40. 



 

Gambar 4.38 Form Master Persediaan 

 

 

Gambar 4.39 Form Cari Satuan 



 

Gambar 4.40 Form Cari Jenis 

 

b. Form Master Satuan Barang. 

Form ini digunakan untuk mengelola satuan pada data persediaan. 

Form ini untuk memudahkan penentuan satuan pada data persediaan 

sehingga memudahkan user dalam penghitungan jumlah persediaan. 

Pengendalian aplikasi dalam form ini ialah form ini akan muncul 

apabila user mempunyai hak akses dalam form master satuan barang. 

Apabila user tidak melakukan aktivitas tertentu maka command button 

yang berhubungan dengan aktivitas tersebut akan disabled atau tidak aktif. 

Dan untuk mengurangi kesalahan inputan maka kode satuan dibuat secara 

otomatis. Tampilan form master satuan barang ditunjukkan pada gambar 

4.41. 

 



 

Gambar 4.41 Master Satuan Barang 

 

4.4.4.4 Form Transaksi. 

Form transaksi merupakan form yang digunakan untuk mengelola data-

data transaksi yang terjadi di sistem persediaan Guest House Universitas 

Brawijaya. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam form transaksi antara lain 

menambah, menyimpan, mengubah dan otorisasi data trnsaksi.. Beberapa form 

transaksi yang digunakan dalam sistem persediaan Guest House Universitas 

Brawijaya antara lain : 

a. Form Penerimaan. 

Form penerimaan merupakan form transaksi yang digunakan untuk 

pengolahan data jumlah persediaan pada saat penerimaan persediaan pada 

tebel penerimaan dan Detail Penerimaan dalam database. Penerimaan 

disini dimaksudkan untuk pengelolaan persediaan.  Form transaksi ini juga 



berpengaruh pada data jumlah persediaan yang ada pada tabel Detail 

Gudang. Input data penerimaan persediaan ini dilakukan jika ada 

persediaan yang datang dan diterima oleh purchasing kemudian diserahkan 

ke storekeeper. 

Pengendalian aplikasi dalam form ini akan muncul apabila user 

mempunyai hak akses kedalam form penerimaan persediaan. Apabila user 

tidak melakukan aktivitas tertentu maka command button yang 

berhubungan dengan aktivitas tersebut akan disabled atau tidak aktif. Dan 

untuk mengurangi kesalahan inputan maka kode transaksi penerimaan 

persediaan dibuat secara otomatis. Tampilan Form Penerimaan Persediaan 

ditunjukkan pada gambar 4.42. Tampilan form Cari Persediaan 

ditunjukkan pada gambar 4.43. 

 

Gambar 4.42 Form Penerimaan Persediaan 



 

Gambar 4.43 Form Cari Persediaan 

 

b. Form Cek Fisik Persediaan. 

Form cek fisik persediaan merupakan form transaksi yang 

digunakan untuk pengolahan data jumlah persediaan secara fisik pada 

tabel Persediaan Fisik dan tabel Detail Persediaan Fisik dalam database. 

Form transaksi ini juga berpengaruh pada data jumlah persediaan yang ada 

pada tabel Detail Gudang. Input data cek fisik persediaan ini dilakukan 

jika ada pemeriksaan persediaan yang ada ditiap gudang oleh storekeeper. 

Pengendalian aplikasi dalam form ini akan muncul apabila user 

mempunyai hak akses kedalam form cek fisik persediaan. Apabila user 

tidak melakukan aktivitas tertentu maka command button yang 



berhubungan dengan aktivitas tersebut akan disabled atau tidak aktif. Dan 

untuk mengurangi kesalahan inputan maka kode transaksi cek fisik 

persediaan dibuat secara otomatis. Tampilan form Cek Fisik Persediaan 

ditunjukkan pada gambar 4.44. 

 

Gambar 4.44 Form Cek Fisik Persediaan 

 

c. Form Permintaan Mutasi. 

Form permintaan mutasi merupakan form transaksi yang 

digunakan untuk entry data permitaan jumlah mutasi persediaan antar 

gudang pusat dan RBS .Pada form transaksi ini terjadi pengolahan data 

jumlah persediaan yang akan dimutasi pada tabel Mutasi dan tabel Detail 

Mutasi dalam database. Form transaksi ini juga berpengaruh pada data 

jumlah persediaan yang ada pada tabel Detail Gudang. Input data 

permintaan mutasi persediaan ini dilakukan jika persediaan yang ada pada 

RBS sudah mendekati habis. 



Pengendalian aplikasi dalam form ini akan muncul apabila user 

mempunyai hak akses kedalam form permintaan mutasi. Apabila user 

tidak melakukan aktivitas tertentu maka command button yang 

berhubungan dengan aktivitas tersebut akan disabled atau tidak aktif. Pada 

form ini juga disediakan command button pecarian persediaan untuk 

memudahkan user dalam entry data persediaan yang akan dimutasi. Dan 

untuk mengurangi kesalahan inputan maka kode transaksi permintaan 

mutasi persediaan dibuat secara otomatis. Tampilan form Permintaan 

Mutasi ditunjukkan pada gambar 4.45. Tampilan form cari persediaan 

ditunjukkan pada gambar 4.46. 

 

 

Gambar 4.45 Form Permintaan Mutasi 



 

Gambar 4.46 Form Cari Persediaan 

d. Form Otorisasi Mutasi. 

Form Otorisasi Mutasi digunakan untuk mengotorisasi form 

permintaan mutasi. Otorisasi mutasi dilakukan oleh storekeeper sebagai 

penanggung jawab persediaan. Kegiatan mutasi persediaan baru bisa 

dilakukan setelah mendapatkan otorisasi dari storekeeper. Dalam form ini 

storekeeper juga bisa melakukan perubahan berapa banyak jumlah 

persediaan yang akan dimutasi agar tidak terjadi penumpukan persediaan 

dalam gudang yang terlalu banyak.  

Pengendalian aplikasi dalam form ini yaitu form otorisasi mutasi 

akan muncul apabila user mempunyai hak akses kedalam form otorisasi 

mutasi. Apabila user tidak melakukan aktivitas tertentu maka command 

button yang berhubungan dengan aktivitas tersebut akan disabled atau 

tidak aktif. Pada form ini juga disediakan command button pecarian 



permintaan mutasi yang belum diotorisasi dan merubah jumlah persediaan 

yang akan dimutasi untuk memudahkan user dalam pengendalian jumlah 

persediaan yang akan dimutasi. Dan untuk mengurangi kesalahan inputan 

maka kode transaksi mutasi persediaan dibuat secara otomatis. Tampilan 

form Otorisasi Mutasi ditunjukkan pada gambar 4.47. Tampilan form cari 

permintaan mutasi otorisasi ditunjukkan pada gambar 4.48. 

 

Gambar 4.47 Form Otorisasi Mutasi 

 



 

Gambar 4.48 Form Permintaan Mutasi Otorisasi 

e. Form Pemakaian. 

Form pemakaian merupakan form transaksi yang digunakan untuk 

entry data pemakaian jumlah pemakaian persediaan yang ada digudang 

RBS .Pada form transaksi ini terjadi pengolahan data jumlah persediaan 

yang dipakai pada tabel Pemakaian dan tabel Detail Pemakaian dalam 

database. Form transaksi ini juga berpengaruh pada data jumlah 

persediaan yang ada pada tabel Detail Gudang. Input data pemakaian 

persediaan ini dilakukan jika ada kamar yang akan dipakai maupun 

permintaan perlengkapan dari karyawan lain. 

Pengendalian aplikasi dalam form ini akan muncul apabila user 

mempunyai hak akses kedalam form pemakaian. Apabila user tidak 

melakukan aktivitas tertentu maka command button yang berhubungan 

dengan aktivitas tersebut akan disabled atau tidak aktif. Pada form ini juga 



disediakan pecarian persediaan untuk memudahkan user dalam entry data 

persediaan yang akan dipakai. Selain itu juga disediakan command button 

untuk pencarian kamar maupun ruang dimana barang itu akan dipakai.  

Dan untuk mengurangi kesalahan inputan maka kode transaksi pemakaian 

persediaan dibuat secara otomatis. Tampilan form Pemakaian ditunjukkan 

pada gambar 4.49. Tampilan form cari ruang ditunjukkan pada gambar 

4.50. 

 

 

Gambar 4.49 Form Pemakaian 

 



 

Gambar 4.50 Form Cari Ruang 

f. Form Konfirmasi Pemakaian. 

Form Konfirmasi Pemakaian digunakan untuk mengotorisasi form 

pemakaian. Otorisasi pemakaian dilakukan oleh housekeeping sebagai 

penanggung jawab persediaan yang ada di RBS. Kegiatan pemakaian 

persediaan tetap bisa dilakukan karena konfirmasi pemakaian ini untuk 

pengendalian pemakain oleh housekeeping agar sesuai dengan event yang 

ada. 

Pengendalian aplikasi dalam form ini yaitu form konfirmasi 

pemakaian akan muncul apabila user mempunyai hak akses kedalam form 

otorisasi mutasi. Apabila user tidak melakukan aktivitas tertentu maka 

command button yang berhubungan dengan aktivitas tersebut akan 

disabled atau tidak aktif. Pada form ini juga disediakan command button 

pecarian pemakaian persediaan yang belum dikonfirmasi oleh 



housekeeping. Dan untuk mengurangi kesalahan inputan maka kode 

transaksi pemakaian persediaan dibuat secara otomatis. Tampilan form 

Konfirmasi Pemakaian ditunjukkan pada gambar 4.51. Tampilan form cari 

pemakaian ditunjukkan pada gambar 4.52. 

 

Gambar 4.51 Konfirmasi Pemakaian 

 

Gambar 4.52 Form Cari Pemakaian 



4.4.4.5 Laporan – laporan Yang di Hasilkan Oleh Sistem Persediaan Guest 

House Universitas Brawijaya. 

Laporan merupakan informasi output yang dihasilkan oleh aplikasi yang 

kemudian dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan, dalam hal ini terkait dengan persediaan Guest House Universitas 

Brawijaya. Berikut laporan yang dihasilkan oleh aplikasi sistem persediaan Guest 

House Universitas Brawijaya: 

a. Laporan Periode Jurnal (Lampiran 1) 

Laporan periode jurnal merupakan laporan yang digunakan untuk melihat 

daftar jurnal yang telah dihasilkan dalam sistem persediaan Guest 

House Universitas Brawijaya. Laporan ini juga memiliki fasilitas untuk 

mencetak jurnal yang dihasilkan dalam periode yang ditentukan oleh 

user. 

b. Laporan Persediaan (Lapiran 2) 

Laporan persediaan ini meliputi daftar persediaan yang dimiliki Guest 

House Universitas Brawijaya. Laporan ini dapat digunakan manajemen 

untuk mengetahui data persediaan ataupun jumlah persediaan yang 

dimiliki oleh Guest House Universitas Brawijaya. 

c. Laporan Mutasi (Lampiran 3) 

Laporan mutasi ini meliputi daftar mutasi persediaan yang terjadi di Guest 

House Universitas Brawijaya. Laporan ini dapat dugunakan 

manajemen untuk mengetahui data persediaan ataupun jumlah 

persediaan yang telah dimutasi. 

 



d. Laporan Pemakaian (Lampiran 4) 

Laporan pemakaian meliputi laporan pemakaian persediaan per periode. 

Laporan ini dapat digunakan manajemen untuk mengetahui berapa 

banyak pemakaian persediaan yang telah dilakukan oleh masing-

masing unit dalam Guest House Universitas Brawijaya untuk 

pengendalian pemakaian persediaan sesuai dengan event yang ada. 

e. Laporan Cek Fisik Persediaan (Lampiran 5) 

Laporan cek fisik persediaan meliputi laporan fisik persediaan mengenai 

jumlah persediaan yang rusak, hilang maupun diganti oleh karyawan. 

Laporan ini dapat digunakan manajemen untuk mengetahui data 

persediaan yang rusak, hilang dan diganti oleh karyawan. 

f. Laporan Penerimaan Persediaan (Lapmpiran 6) 

Laporan penerimaan meliputi laporan penerimaan per periode. Laporan ini 

dapat digunakan manajemen untuk mengetahui berapa banyak 

penerimaan persediaan yang telah dilakukan oleh Guest House 

Universitas Brawijaya sehingga dapat dijadikan informasi dalam 

penentuan anggaran belanja tahun berikutnya. 

 

4.5 Diskusi Desain Software Akuntansi Sistem Persediaan Guest House 

Universitas Brawijaya. 

Berdasakan Hasil evaluasi terhadap sistem persediaan Guest House UB, 

peneliti menemukan kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan sistem 

persediaan Guest House UB. Untuk mengantisispasi kelemahan-kelemahan 



tersebut maka peneliti mendasarkan pada 7 pengendalian umum dan pengendalian 

aplikasi dalam desain software akuntansi sistem persediaan Guest House UB. 

Dalam desain software ini peneliti membentuk pengendalian masukan 

yang memastikan bahwa data yang dimasukkan harus sesuai dengan ketentuan. 

Untuk itu pada saat user memasukkan data dan data tersebut tidak boleh kosong 

maka user wajib memasukkan data yang tepat jika tidak maka secara otomatis 

akan ada peringatan penolakan. Selain itu untuk menghindari kesalahan dalam 

memasukkan data, dibuatkan kode-kode otomatis khusus untuk data masukan 

yang  sifatnya terpola serta untuk data-data  yang ada referensi tabel lain maka 

dibuatkan form pencarian. 

MS SQL Server 2000 juga memakai konsep transaksi dan logging transaksi 

untuk menjamin konsistensi dan kemampuan recovery informasi yang disimpan 

dalam database sehingga apabila terjadi kesalahan empat proses dalam 

penyimpanan dan salah satu proses gagal maka keseluruhan proses akan 

digagalkan secara otomatis. Dengan demikian pengendalian pemrosesan akan 

terpenuhi. 

Dalam desain software ini peneliti menggunakan database MS SQL 2000 

serta bahasa pemrograman MS Visual Basic 6.0. Penggunaan MS SQL Server 

2000 sebagai database sangat mendukung desain software akuntansi persediaan 

Guest House UB karena merupakan database yang handal dan berbasis client-

server sehingga seluruh data disimpan dalam komputer server sebagai pusat 

pengendali. Penggunaan pusat data harus dilakukan dengan baik melalui 

perencanaan yang memadai, prosedur yang teratur dan supervise. Di samping itu, 

pencurian data penting dapat diminimalisir dengan pusat data. Dengan demikian 



pengendalian operasional data terpusat dan pengendalian dokumentasi Guest 

House UB akan terpenuhi. 

Selain itu peneliti juga membentuk pengendalian aplikasi software sistem 

persediaan. Ketika user ingin menggunakan aplikasi sistem persediaan maka user 

harus menginputkan NIK dan password. Jika data yang diinputkan benar maka 

user dapat menggunakan aplikasi persediaan rumah tangga sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki oleh jabatan dari user tersebut. Jika data yang diinputkan 

salah maka user tidak dapat menggunakan aplikasi persediaan rumah tangga. Jika 

user melakukan kesalahan memasukkan NIK dan password sebanyak tiga kali 

maka program otomatis akan keluar dari aplikasi supaya tidak dapat dilakukan 

pengacakan NIK dan password. Hal ini merupakan pengendalian akses yang 

dijalankan agar suatu informasi tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab. 

Pengendalian otorisasi dalam sistem persediaan ini dibentuk dengan 

menyediakan form otorisasi secara terpisah dengan form penginputan data. 

Apabila otorisasi belum penuh dilaksanakan oleh yang berwenang maka aktivitas 

selanjutnya tidak akan dapat dilakukan. Hal ini dapat meminimalisir tindakan 

penyelewengan karena adanya pengecekan oleh bagian lain pada saat melakukan 

otorisasi. 

Pengendalian keluaran dirancang untuk memastikan bahwa informasi 

yang dikeluarkan dari sistem adalah valid atau akurat dan sesuai dengan 

kebutuhan manajemen. Ketika data yang telah dimasukkan dapat diproses dengan 

benar dan ada fungsi cross-check dalam setiap proses yang dilalui maka akan 

dihasilkan keluaran yang tepat juga. 



 

Berdasarkan diskusi diatas diharapkan software sistem persediaan yang 

diusulkan oleh peneliti dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dalam aplikasi 

yang nantinya digunakan oleh Guest House UB karena software sistem persediaan 

rumah tangga yang diusulkan didasarkan pada tujuh pengendalian umum dan 

pengendalian aplikasi. 

 

4.6 Pembuatan Paket Program Installer. 

Setelah selesai membuat database dan aplikasi tahap selanjutnya melakukan 

compile project file menjadi file aplikasi yang siap untuk dijalankan pengguna 

(user) tanpa harus meggunakan Visual Basic 6.0. Untuk itu maka aplikasi perlu 

dibuat paket program installer-nya sebagai hasil kompilasinya. Pada Visual Basic 

6.0 terdapat add-in Package and Deployment Wizard yang akan membuat file 

distribusi menggunakan media disk, network, dan internet. Untuk compile berikut 

ini akan membuat package berbasis disk. Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Jalankan program Package & Deployment Wizard dari Start → Programs, 

kemudian pilih Microsoft Visual Studio 6.0 → Microsoft Visual Studio 

6.0 Tools → Package & Deployment Wizard. 

b. Tampilan pertama Package & Deployment Wizard seperti Gambar 4.53. 

Pilih project1.vbp. Kemudian membuat Package program (Gambar 4.54). 



 

Gambar 4.53 Memulai Pembuatan Instalasi Program. 

 

Gambar 4.54 Membuat Compile Progam 

 

 



c. Kemudian memilih tipe setup dari package tersebut (Gambar 4.55) 

 

 

Gambar 4.55 Memilih Tipe Setup Instalasi Program 

d. Kemudian memilih lokasi folder hasil setup tersebut (Gambar 4.56) 

 

Gambar 4.56 Memilih Lokasi Folder yang di Compile 



e. Kemudian memilih bentuk file setup tersebut (Gambar 4.57). 

 

Gambar 4.57 Memilih Bentuk File Setup 

 

f. Kemudian menambahkan file-file yang dibutuhkan dalam program 

instalasi tersebut (Gambar 4.58). 

 

Gambar 4.58 Tambah File yang Dibutuhkan 

 



g. Kemudian menamakan program instalasi tersebut (Gambar 4.59). 

 

 

Gambar 4.59 Menamakan Program Instalasi 

h. Kemudian memilih lokasi software dalam start menu dari program 

tersebut (Gambar 4.60). 

 

Gambar 4.60 Memilih Lokasi Folder Dalam Start Menu 



i. Paket Program Installer selesai. (Gambar 4.61) 

 

Gambar 4.61 Tampilan Jendela Finished 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil analisis pada sistem persediaan Guest House Universitas 

Brawijaya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan 

dalam pelaksanaan sistem persediaan. Analisis yang peneliti lakukan tersebut 

didasarkan pada  tujuh pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. 

Kelemahan tersebut antara laian: 

1. Pada struktur organisasi Guest House Universitas Brawijaya terdapat 

perangkapan jabatan pada fungsi yang memiliki tugas dan wewenang yang 

saling mengontrol.  

2. Selain itu adanya ketidak jelasan wewenang dan tanggungjawab dalam 

praktek operasional hotel khususnya pada aktivitas sistem persediaan.  

3. Selain itu kurang memadainya pendokumentasian terhadap arsip-arsip yang 

digunakan karena hampir seluruh dokumen dalam sistem persediaan berupa 

file excel.  

4. Pendokumentasian arsip-arsip yang kurang memadai karena tidak tersimpan 

rapi dalam filing cabinet atau database. 

5. Tidak adanya laporan yang benar-benar dihasilkan dalam sistem persediaan 

karena seluruh informasi dalam sistem persediaan berupa file excel yang 

saling berhubungan sehingga dokumen dan laporan menjadi satu.  

6. Tidak adanya pencatatan jurnal pada saat pemakaian persediaan. Pemakaian 

persediaan hanya dicatat dalam daftar barang keluar karena dapat 



berpengaruh pada laporan keuangan yang akan dibuat dan anggaran 

persediaan tahun berikutnya.  

7. Tidak adanya permintaan otorisasi dalam mutasi maupun pemakaian 

persediaan, karena sudah menjadi tanggung jawab cost control yang sekaligus 

melakukan pemesanan maupun penerimaan persediaan.  

8. Tidak adanya sanksi yang jelas apabila tidak melaksanakan kebijakan 

manajemen. 

Dengan adanya kelemahan dalam pelaksanaan sistem persediaan tersebut 

peneliti juga memberikan rekomendasi yang diungkapkan dalam bentuk 

prosedur manual, kebijakan manajemen dan desain software sistem persediaan. 

Rekomendasi yang peneliti usulkan antara lain: 

1. Perlu adanya penambahan karyawan untuk jabatan yang dirangkap untuk 

fungsi yang saling mengontrol. Jika penambahan karyawan sulit untuk 

dilakukan maka dapat menempatkan karyawan lain yang kompeten dan tidak 

mempunyai fungsi saling mengontrol.  

2. Dokumen-dokumen yang penting dalam sistem persediaan harus dicetak 

rangkap dan diarsip oleh masing-masing unit yang terkait dan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban oleh masing-masing unit yang bersangkutan.  

3. Pendokumentasian arsip-arsip harus tersimpan rapi dalam filing cabinet atau 

database untuk memudahkan pencarian jika arsip-arsip tersebut dibutuhkan.  

4. Dalam usulan ini peneliti menggunakan MS SQL server 2000 sebagai 

software DBMS karena memiliki tingkat keamanan yang handal dan 

penyimpanan yang cukup besar.  



5. Desain software yang diusulkan oleh peneliti menyediakan laporan-laporan 

yang berkaitan dengan sistem persediaan yang diharapkan dapat membantu 

manajemen dalam penentuan kebijakan maupun pengambilan keputusan.  

6. Dalam setiap kegiatan prosedur pemakaian persediaan harus dilakaukan 

pencatatan jurnal untuk mengetahui besarnya penggunaan persediaan selama 

satu tahun dan sebagai acuan dalam penentuan anggaran pemakaian 

persediaan tahun berikutnya.  

7. Dalam setiap mutasi maupun pemakaian persediaan sebaiknya ada otorisasi 

dari masing-masing manajer unit sebagai pengendalian dari pengelolaan 

persediaan agar sesuai dengan event.  

8. Adanya sanksi yang jelas dan tegas apabila tidak melaksanakan kebijakan 

manajemen. 

Ada beberapa tahapan dalam proses pembuatan software yang harus 

dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Perancangan desain database. 

2. Perancangan software interface. 

3. Menggabungkan dan menghubungkan database dan software interface 

melalui cara compile program. 

 

5.2 Keterbatasan. 

Terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini dan software yang dibuat, 

keterbatasan tersebut antara lain: 



1. Tidak terfasilitasinya proses pemesanan maupun pembelian terhadap 

supplier karena diharapkan software ini dapat diintegrasikan dengan 

prosedur pembelian. 

2. Tidak terfasilitasinya pencatatan akuntansi hingga ke buku besar dan 

laporan keuangan karena rancangan software ini hanya memberikan 

fasilitas sampai pada tahapan penjurnalan. Tahapan penjurnalan 

disediakan dengan harapan dapat diintegrasikan dengan siklus general 

ledger ketika software ini dikembangkan. 

3. Tidak terfasilitasinya proses manajemen kas seperti pembayaran kepada 

supplier secara kredit karena diharapkan software ini dapat diintegrasikan 

dengan siklus manajemen kas 

4. Software yang dibuat belum masuk ke dalam tahapan implementasi 

sehingga masih ada kemungkinan software mengalami beberapa error 

program. 

 

5.3 Saran. 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah peneliti lakukan, maka 

peneliti memberikan beberapa saran kepada Guest House Universitas Brawijaya 

yaitu: 

1. Pihak manajemen sebaiknya mempertimbangkan usulan yang telah 

diberikan oleh peneliti terutama terkait dengan sistem persediaan Guest 

House Universitas Brawijaya. 

2. Setelah melakukan analisis dan evaluasi terhadap aplikasi yang digunakan 

Guest House UB dalam sistem persediaan, maka pihak manajemen 



sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan software yang dibuat 

oleh peneliti karena aplikasi yang digunakan Guest House Universitas 

Brawijaya memiliki beberapa kelemahan. 

Adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya yang berkaitan dengan sistem persediaan Guest House Universitas 

Brawijaya dapat membuat desain sistem informasi akuntansi persediaan Guest 

House Universitas Brawijaya yang lebih baik dan dapat meniadakan keterbatasan-

keterbatasan yang ada pada penelitian ini. 
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